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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 6 lutego 2023 r. Nr ZT6

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) 526250 (220) 2021 03 18
(731) BERTIZO PRAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rębielice Królewskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bertizo

(531) 26.11.13, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12, 18.01.23
(510), (511) 12 Wózki, Wózki dziecięce, Wózki dziecięce głę-
bokie, Wózki dziecięce spacerowe, Wózki dziecięce dla bliźniąt, 
Wózki parasolki, Wózki do transportu niepełnosprawnych, Wózki 
bagażowe, Wózki na zakupy, Wózki napędzane siłą ludzką, Wóz-
ki golfowe, Wózki towarowe i bagażowe, Przyczepki do przewo-
żenia dzieci, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], 
Przenośne foteliki dziecięce do samochodów, Foteliki dla dzieci 
do użytku w pojazdach, Foteliki samochodowe dla dzieci i nie-
mowląt, Pokrycia stałe wózków dziecięcych, Dopasowane po-
krowce na nóżki do wózków dziecięcych, Pokrowce wózków 
dziecięcych, Osłony wózków dziecięcych, Przykrycia wózków 
dziecięcych, Dopasowane pokrowce na nóżki do wózków 
spacerowych, Pokrowce wózków dziecięcych spacerowych, 
Przykrycia wózków dziecięcych spacerowych, Osłony wózków 
dziecięcych spacerowych, Budki do wózków dziecięcych, Budki 
do wózków dziecięcych spacerowych, Moskitiery do wózków 
dziecięcych, Moskitiery do wózków dziecięcych spacerowych, 
wbudowane, Kosze do wózków dziecięcych, Torby do wózków 
dziecięcych, Torby przystosowane do wózków dziecięcych, 
Torby przystosowane do wózków dziecięcych spacerowych, 
Uprzęże do wózków dziecięcych, Uprzęże do użytku z wózkami 
dziecięcymi, Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do zapinania 
korpusów wózków dziecięcych, Szelki bezpieczeństwa do po-
jazdów, do przypinania korpusów wózków dziecięcych, Koła 
samonastawne do wózków dziecięcych, Koła do wózków dzie-
cięcych, Podwozia pojazdów, w tym do wózków dziecięcych, 
Amortyzatory zawieszenia w pojazdach, Amortyzatory do wóz-
ków dziecięcych, 18 Nosidełka do noszenia niemowląt, Nosideł-
ka dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidła dla niemowląt 
do noszenia dziecka w pozycji leżącej, Szelki do prowadzania 
dzieci, Parasole, Parasolki przeciwsłoneczne do wózków, Ple-
caki, Torby na kółkach, Torby podróżne, Torby na zakupy, Torby 
podróżne na ubranie, Torby turystyczne, Torby plażowe, Torby 
podróżne [podręczne], Torby na pieluchy, Torby do noszenia 
niemowląt, Torebki, 20 Kosze do noszenia dzieci, Krzesła ką-
pielowe dla dzieci, Kołyski, Kojce dla dzieci, Łóżeczka dla dzieci, 
Łóżeczka kołyski dla dzieci, Przewijaki dla niemowląt, Materace, 
Maty do kojców dziecięcych, Maty do przewijania dzieci, Śpiwo-
ry dla dzieci, Beciki dla niemowląt, Leżaczki dla dzieci, Ochrania-
cze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, Pościel, 
oprócz bielizny pościelowej, Zagłówki dla niemowląt, Poduszki, 
Poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, Poduszki 

zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, Chodziki dla dzieci, 
Krzesełka do karmienia dzieci, Leżaczki dla dzieci, Leżaczki bu-
jane dla niemowląt, 28 Zabawki, Wózki dla lalek, Wózki do za-
bawy, Łóżka dla lalek, Leżaczki dla lalek, Kołyski dla lalek, Domki 
dla lalek, Huśtawki, Huśtawki dla niemowląt i dzieci, Bujaki dla 
niemowląt i dzieci, Sanki, Sanki dla dzieci, Bujaki jako zabawki, 
Namioty zabawkowe, Namioty dla dzieci, 35 Usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: wózki, wózki dzie-
cięce, foteliki samochodowe dla dzieci, akcesoria do wózków 
dziecięcych, łóżeczka dla dzieci, krzesełka do karmienia dzieci, 
chodziki dla dzieci, leżaczki dla dzieci, huśtawki dla dzieci, san-
ki dla dzieci, zabawki dla dzieci oraz części i akcesoria do wyżej 
wymienionych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, w tym organizowanie wystaw i targów handlowych, Zarzą-
dzanie w działalności handlowej, Administrowanie sprzedażą, 
Agencje importu i eksportu towarów, Badania rynku i badania 
marketingowe, Konsultacje w zakresie oceny rynku, z wyjątkiem 
wycen, Gromadzenie na rzecz osób trzecich wózków, wózków 
dziecięcych, fotelików samochodowych dla dzieci, akcesoriów 
do wózków dziecięcych, łóżeczek dziecięcych, krzesełek do kar-
mienia dzieci, chodzików dla dzieci, leżaczków dla dzieci, huśta-
wek dla dzieci, sanek dla dzieci, zabawek dla dzieci oraz akceso-
riów do wyżej wymienionych, pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie i hurtowni, w których 
dostępne są w/w towary, Pośrednictwo w zakresie umów kup-
na i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych, online, Wszystkie wymienione usłu-
gi mogą być świadczone przez sklepy sprzedaży detalicznej, 
hurtowej, za pośrednictwem katalogów sprzedaży wysyłkowej 
lub za pośrednictwem mediów elektronicznych, na przykład 
za pośrednictwem stron internetowych lub programów telewi-
zyjnych oferujących zakupy, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla-
mowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, Pokazy towarów, Promocje sprzedaży dla 
osób trzecich, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wyszuki-
wanie w komputerowych bazach danych.

(210) 536091 (220) 2021 11 05
(731) Alfred Kärcher SE & Co. KG, Winnenden, DE
(558) (znak kolor/kolory)
(540) 
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(531) 29.01.02, 29.01.11
(571) opis znaku: Znak stanowi kolor żółty (pojedynczy 

kolor) w odcieniu RAL 1018.
(510), (511) 7 Urządzenia do mycia ciśnieniowego.

(210) 538990 (220) 2022 01 24
(731) GRANEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GRANEA
(510), (511) 1 Emulgatory do produktów żywnościowych, 
Pektyna do celów przemysłu spożywczego, Lecytyna dla 
przemysłu spożywczego, Preparaty przedłużające trwałość 
żywności, stabilizatory żywności, 29 Teksturowane białka 
roślinne, ekstrakty mięsne, ekstrakty drobiowe, ekstrakty 
wołowe, ekstrakty wieprzowe, mięso i wyroby z mięsa, wę-
dliny, ekstrakty do stosowania w przemyśle mięsnym, pek-
tyna do celów spożywczych, białko do celów kulinarnych, 
Warzywa przetworzone, koncentraty z owoców, warzyw, 
owocowo-warzywne, przetwory, koncentraty z owoców, 
warzyw, owocowo-warzywne, bezmleczne substytuty 
mleka, proszki i środki wiążące do produkcji mrożonych 
deserów na bazie mleka i jogurtów, 30 Aromaty do żywno-
ści, preparaty do zmiękczania mięsa do celów domowych, 
skrobia do celów spożywczych, ekstrakty roślinne, ekstrak-
ty drożdżowe, ekstrakty z przypraw, Proszki i środki wią-
żące do produkcji lodów, sorbetów, mrożonych słodyczy, 
mrożonych ciast, deserów nie na bazie mleka, mrożonych 
deserów i jogurtów, zagęszczacze do użytku w gotowaniu, 
zagęszczacze stosowane do przy gotowaniu produktów 
spożywczych.

(210) 539436 (220) 2022 02 03
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA piasek

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 16 Materiały do modelowania, Modelina poli-
merowa, Tworzywa sztuczne do modelowania, Masy spe-
cjalne do modelowania, 28 Gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, Zestawy kreatywne do zabawy, Plastelina do zabawy, 
Zabawki do ściskania.

(210) 540200 (220) 2022 02 23
(731) JASTRZĘBSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO USŁUGOWE DAMBAT, Gawartowa Wola
(540) (znak słowny)
(540) IBO
(510), (511) 7 Pompy, Pompy do instalacji grzewczych, Pom-
py na sprężone powietrze, Pompy próżniowe, Pompy jako 
części maszyn, Pompy ogrodowe, Pompy domowe, Pom-
py przemysłowe, Pompy obiegowe, Pompy cyrkulacyjne, 
Pompy monoblokowe, Pompy zatapialne, Pompy dozujące, 
Pompy wirowe poziome jedno i wielostopniowe, Pompy 
wirowe pionowe jedno- i wielostopniowe, Pompy wiro-

we dwustrumieniowe, Pompy wałowe, Pompy wyporowe, 
Pompy przeponowe, Pompy śmigłowe, Pompy głębinowe, 
Pompy samozasysające, Pompy do hydrotransportu, Agre-
gaty pompowe, Części, podzespoły i zespoły pomp, Stacje 
hydrauliczne, Zestawy hydroforowe, Przepompownie ście-
ków i wody, Pompy spalinowe, Napędy do pomp, Części za-
mienne do pomp i instalacji ściekowych, Pompy powierzch-
niowe, Pompy głębinowe, Pompy antypiaskowe peryferalne, 
membranowe, do szamba, obiegowe, do oleju, toaletowe, 
rozdrabniacze, 9 Pompy pożarnicze, Strażackie pompy lub 
motopompy.

(210) 540303 (220) 2022 02 25
(731) FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jesienne Targi Książki

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 20.07.02, 05.03.11, 
05.03.13, 05.03.14

(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów 
czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, Pozyski-
wanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych, 
36 Sponsorowanie finansowe, Ustanawianie stypendiów 
i nagród, Zbiórki funduszy na cele związane z popularyzacją 
czytelnictwa i literatury, Udzielanie dotacji na rzecz inicjatyw 
podejmowanych w celach upowszechniania i rozwoju czy-
telnictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszechnia-
nie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci tele-
informatycznych, przekazu satelitarnego, Udostępnianie fo-
rów internetowych on-line mających na celu popularyzację 
literatury, 41 Organizacja wystaw, konferencji, sympozjów, 
szkoleń, seminariów, plenerów czytelniczych, spotkań autor-
skich, zjazdów, festiwali dotyczących popularyzacji literatury, 
wiedzy historycznej i wojskowej, Organizacja konkursów lite-
rackich, Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, 
Publikowanie książek, Wypożyczanie książek, Udostępnianie 
on-line publikacji, książek, czasopism, podręczników.

(210) 541594 (220) 2022 03 31
(731) LIVEKID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.01, 
24.17.02, 26.04.04, 26.04.09

(510), (511) 38 Zapewnianie użytkownikom dostępu do wy-
szukiwarek z informacjami o lokalizacji i usługach żłobków, 
przedszkoli i placówek edukacyjnych, Zapewnianie dostępu 
do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania informa-
cji o lokalizacji i usługach żłobków, przedszkoli i placówek 
edukacyjnych, 41 Udzielanie informacji na temat lokalizacji 
i usług przedszkoli i placówek edukacyjnych, Udzielanie in-
formacji na temat lokalizacji i usług przedszkoli i placówek 
edukacyjnych za pośrednictwem interaktywnej strony inter-
netowej, Udostępnianie strony internetowej z informacjami 
na temat lokalizacji i usług przedszkoli i placówek edukacyj-
nych, 43 Udzielanie informacji na temat lokalizacji i usług 
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żłobków, Udzielanie informacji na temat lokalizacji i usług 
żłobków za pośrednictwem interaktywnej strony interneto-
wej, Udostępnianie strony internetowej z informacjami na te-
mat lokalizacji i usług żłobków, przedszkoli.

(210) 541628 (220) 2022 04 01
(731) KALISZ MATEUSZ ASTROLIFE, Czermno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASTRO LIFE

(531) 01.13.01, 27.05.01
(510), (511) 16 Pióra i długopisy, Afisze, Plakaty, Artykuły 
papiernicze do pisania, Etui na przybory do pisania, Ka-
lendarze drukowane, Karty pocztowe, Klamerki, Klipsy 
do papieru, Materiały do pisania, Nalepki, Notatniki, Okładki 
na zeszyty, Podkładki na biurko, Przylepne kartki na notat-
ki, Upominkowe artykuły papiernicze, Zeszyty do pisania 
lub rysowania, Artykuły biurowe, Terminarze, 21 Kubki, 
Kubki-termiczne, 25 Odzież, Kurtki-odzież, Paski-odzież, 
Szaliki-odzież, Chusty-odzież, Swetry-odzież, Koszulki z na-
drukami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z krótkim 
lub z długim rękawem, Bluzy z kapturem, Bluzy, spodnie, 
Czapki, Szale, Obuwie, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
Informacje online z dziedziny nauki z zakresu astronomii, 
Usługi naukowe i edukacyjne w postaci występów na żywo 
i online, Prowadzenie seminariów, Prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Udostępnianie rozrywki i nauki w postaci 
klipów filmowych za pomocą internetu, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udo-
stępnianie treści audio online nie do pobrania, Tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Usłu-
gi w zakresie publikowania online, Udostępnianie publikacji  
on-line, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],  
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(210) 542270 (220) 2022 04 21
(731) 60 ZIAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 60 ZIAREN
(510), (511) 30 Kawa, Kawa mielona, Kawa w postaci całych 
ziaren, Mieszanki kawowe, Palone ziarna kawy, Ziarna Kawy, 
Mielone ziarna kawy, Przetworzone ziarna, Torebki z kawą, 
Mieszanki kawowe, Kawa Aromatyzowana, Gotowe napoje 
kawowe, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, Ziarna 
Kawy powlekane cukrem, Aromaty kawowe, Czekolada, Eks-
trakty z kawy, Esencje kawowe, Koncentraty kawy, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Ciastka, Ciastka migdałowe, 
Babeczki, Ciasteczka, Herbata, Herbata czarna, Herbata zielo-
na, Herbata owocowa (inna niż do celów Medycznych), Her-
bata do zaparzania, Gorąca czekolada, Herbata jaśminowa, 
Herbata miętowa, Herbata mrożona, Mieszanki kawy i cykorii, 

Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, Mate [herbata], 
Yerba mate, Herbata sypka (nielecznicza -), Herbata earl grey, 
Herbata w torebkach, Biała herbata, Artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z herbatą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z herbatą, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
następujących towarów: filtry [dripy] nieelektryczne do pa-
rzenia kawy, filtry do herbaty, młynki do kawy, mieszadełka 
do kawy, kubki do kawy, filiżanki do kawy, miarki do kawy, 
dzbanki do kawy, ekspresy do kawy, spieniacze mleka 
do kawy, serwisy do kawy [zastawa stołowa], nieelektrycz-
ne zaparzacze do kawy z tłokiem, zestawy filiżanek do kawy 
składające się z małych filiżanek i spodków, 40 Mielenie kawy, 
Palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi kawiarni.

(210) 543332 (220) 2022 05 23
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Zakłady Mięsne SILESIA SA TU BYŁEM
(510), (511) 29 Wędliny, wędzone wyroby z mięsa, wyroby 
garmażeryjne na bazie mięsa, 35 Sprzedaż hurtowa i detalicz-
na wędliny, wędzonych wyroby z mięsa, wyrobów garmaże-
ryjnych na bazie mięsa, Doradztwo w sprawie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Usługi magazy-
nowania, składowania i dystrybucji wędlin, wędzonych wyro-
bów z mięsa, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa.

(210) 543367 (220) 2016 03 16
 (310) 86827478 (320) 2015 11 20 (330) US
(731) Le-Vel Brands, LLC, Frisco, US
(540) (znak słowny)
(540) Le-Vel
(510), (511) 3 Preparaty wybielające i inne substancje do użyt-
ku w praniu, mydła czyszczące, Olejki eteryczne, kosmetyki, 
płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, 
Preparaty aromaterapeutyczny, Olejki eteryczne do stosowania 
w aromaterapii, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki na-
turalne do celów kosmetycznych, Olejki zapachowe wydzielają-
ce aromaty przy podgrzewaniu, Kremy do aromaterapii, Płyny 
do aromaterapii, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy 
ustnej i zębów, Odświeżacze oddechu, nie do celów medycz-
nych, Spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych, Paski 
(odświeżające oddech -), Spraye do ciała [nielecznicze], Zapa-
chowe płyny i kremy do ciała, Kosmetyki do pielęgnacji urody, 
Preparaty pielęgnacyjne, Kosmetyki do stosowania na skó-
rę, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Peelingi 
do stóp, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty myjące 
do użytku osobistego, Preparaty kolagenowe do stosowania 
w kosmetyce, Serum do celów kosmetycznych, 5 Preparaty 
farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty weterynaryj-
ne, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub 
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, Suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały 
do plombowania zębów, wosk dentystyczny, Środki odkażają-
ce, Środki do tępienia szkodników, Fungicydy, herbicydy, Prepa-
raty witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Preparaty multiwitaminowe, Multiwitaminy, Suplementy diety 
składające się z witamin, Przeciwutleniające suplementy diety, 
Preparaty zmniejszające apetyt, Nośniki uwalniające substancje 
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie 
suplementów odżywczych, Kapsułki odchudzające, Napoje 
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z dodatkami dietetycznymi, Suplementy diety zawierające en-
zymy, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suple-
menty diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Płynne suplementy ziołowe, 
Proszki jako zamienniki posiłków, Batony energetyzujące stano-
wiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Pro-
biotyki (suplementy), Tabletki wspomagające odchudzanie, Na-
poje witaminizowane, Suplementy żywnościowe, leki wzmac-
niające i dodatki odżywcze, Suplementy diety wspomagające 
odchudzanie, lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry do sto-
sowania miejscowego, Suplementy diety i odżywcze w postaci 
tabletek, kapsułek, płynów, proszków i plastrów do stosowania 
miejscowego, Plastry do stosowania miejscowego zawiera-
jące witaminy, minerały, wyciągi roślinne, przeciwutleniacze, 
enzymy, probiotyki i preparaty aminokwasowe stosowane dla 
ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, 35 Sprzedaż 
detaliczna i usługi świadczone przez sklepy internetowe zwią-
zane ze sprzedażą suplementów zdrowotnych, suplementów 
odnowy biologicznej i suplementów fitness, produktów diete-
tycznych i spożywczych, Sprzedaż detaliczna i usługi świadczo-
ne przez sklepy internetowe związane ze sprzedażą farmaceu-
tyków, preparatów medycznych i weterynaryjnych, preparatów 
higienicznych do celów medycznych, żywności dietetycznej 
i substancji dostosowanych do użytku medycznego lub wete-
rynaryjnego, żywności dla niemowląt, suplementów diety dla 
ludzi i zwierząt, plastrów, materiałów opatrunkowych, materia-
łów do plombowania zębów, wosku dentystycznego, środków 
odkażających, środków do tępienia szkodników, fungicydów, 
herbicydów, preparatów witaminowych i mineralnych, dodat-
ków witaminowych i mineralnych, Sprzedaż detaliczna i usłu-
gi świadczone przez internetowe sklepy detaliczne związane 
ze sprzedażą preparatów multiwitaminowych, multiwitamin, 
suplementów diety składających się z witamin, przeciwutle-
niających suplementów diety, preparatów zmniejszających 
apetyt, nośników uwalniających substancje czynne w formie 
powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów 
odżywczych, kapsułek odchudzających, napojów z dodatkami 
dietetycznymi, suplementów diety zawierających enzymy, su-
plementów diety składających się z aminokwasów, suple-
mentów diety sporządzonych głównie z witamin, Usługi 
handlu detalicznego i internetowego sklepu detalicznego 
związane ze sprzedażą suplementów diety sporządzonych 
głównie z minerałów, płynnych suplementów ziołowych, 
proszków jako zamienników posiłków, batonów energety-
zujących stanowiących zamienniki posiłków zawierających 
dodatki odżywcze, probiotyków (suplementy), tabletek 
wspomagających odchudzanie, napojów witaminizowa-
nych, suplementów żywnościowych, leków wzmacniają-
cych i dodatków odżywczych, suplementów diety wspo-
magających odchudzanie, preparatów do pielęgnacji skóry 
do stosowania miejscowego, Usługi sprzedaży detalicznej 
i internetowej sklepu detalicznego związane ze sprzedażą 
suplementów diety i odżywczych w postaci tabletek, kap-
sułek, płynów, proszków i plastrów, plastrów do stosowania 
miejscowego zawierających witaminy, minerały, wyciągi 
roślinne, przeciwutleniacze, enzymy, probiotyki i prepara-
ty aminokwasowe stosowane dla ogólnego stanu zdrowia 
i dobrego samopoczucia.

(210) 543774 (220) 2022 06 06
(731) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) HOLLY MOLLY
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 544322 (220) 2022 06 22
(731) REAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) Real Logistics
(510), (511) 35 Usługi administracyjne w zakresie odpraw cel-
nych, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz in-
nych osób, Zarządzanie bazami danych, Kompilacja informacji 
do komputerowych baz danych, Systematyzowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Sporządzanie dokumentów, Sporządzanie doku-
mentów dotyczących opodatkowania, Zarządzanie dokumen-
tacją biznesową, Dostarczanie dokumentacji transportowej 
osobom trzecim [usługi administracyjne], Usługi przetwarzania 
danych w dziedzinie transportu, Doradztwo w zarządzaniu 
biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, Księgowość i ra-
chunkowość, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Usługi 
w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, 
Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Usługi sekretarskie 
i biurowe, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, Agencje importu-eksportu towarów, Pozyskiwa-
nie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie 
umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, 
Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
wyboru nabywanych towarów, Zarobkowe zarządzanie w za-
kresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trze-
cich, Usługi importowo-eksportowe, 39 Organizowanie trans-
portu, Maklerstwo transportowe, Usługi transportowe, Fracht, 
Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, Usługi agencji 
frachtowych, Usługi w zakresie cargo i frachtu, Przewóz ładun-
ków, Logistyka transportu, Magazynowanie, Wynajmowanie 
magazynów, Wynajmowanie transportu drogowego, Składo-
wanie kontenerów, Wynajem kontenerów, Leasing kontenerów 
towarowych, Magazynowanie celne, Przechowywanie pod za-
mknięciem celnym, Skomputeryzowane planowanie związane 
z transportem, Obsługa ładunków, Pakowanie ładunków, Wy-
pożyczanie kontenerów ładunkowych, Składowanie kontene-
rów i ładunków, Udzielanie informacji dotyczących transportu 
ładunku, Śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ła-
dunków przy użyciu komputera lub systemów globalnego po-
zycjonowania [informacja o transporcie], Informacja o transpor-
cie, Informacja o składowaniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek 
[informacja o transporcie], Usługi spedycyjne, Udzielanie porad 
związanych z usługami spedycyjnymi, Obsługa ładunków i usłu-
gi frachtowe, Usługi w zakresie obsługi ładunków importowych 
i eksportowych.

(210) 544707 (220) 2022 07 01
(731) BRYL MAŁGORZATA, Cząstkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4rest CAMP
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(531) 26.01.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi reklamowe, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajem 
przestrzeni reklamowej, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usługi 
sprzedaży towarów: T-shirtów, odzieży, breloków, kubków, 
skarpet, podkładek pod mysz, toreb, pendrive’ów, magne-
sów, saszetek, słodyczy również za pośrednictwem skle-
pu internetowego, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, 43 Biura zakwaterowania 
[domki letniskowe, jurty], Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Dostarczanie 
potraw i napojów, Wynajem domów letniskowych, Rezerwa-
cja miejsc w domkach letniskowych, jurtach, Usługi recepcji 
na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie 
kluczy], Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowa-
nia [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Wyna-
jem budynków przenośnych, Wynajem wakacyjnych miejsc 
noclegowych, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kem-
pingowego.

(210) 544749 (220) 2022 07 05
(731) WTORKOWSKI ŁUKASZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DrYMoN
(510), (511) 7 sterowniki pneumatyczne do silników i ma-
szyn, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, maszy-
ny do obróbki drewna, maszyny do obróbki metali, maszy-
ny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny do produkcji 
gumy, wiertarki sterowane numerycznie, 9 Programy kom-
puterowe, pamięci komputerowe, sprzęt komputerowy, 
dyski kompaktowe (CD - ROMy), dyskietki, kable optyczne, 
klawiatura komputerowa, urządzenia peryferyjne kompute-
rowe, komputery, komputery przenośne, drukarki kompute-
rowe, fotokopiarki, magnetyczne nośniki informacji, optyczne 
nośniki informacji, aparatura elektryczna do komutacji, ko-
mutatory, urządzenia telefoniczne, telefoniczne urządzenia 
nadawcze, maszty do anten bezprzewodowych, urządzenia 
telefoniczne, Sterowniki elektroniczne do serwosilników, 
Interfejsy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie szkoleniowe, 
interaktywne oprogramowanie komputerowe, platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, 
11 suszarki do żywności, przemysłowe suszarki wirówkowe, 
okapy z wyciągiem do suszenia pasz, 37 Instalacja, konser-
wacja i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja oraz na-
prawy maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawy komputerów, 
usługi w zakresie wykonawstwa i montażu automatyki pro-
cesów przemysłowych, 42 usługi w zakresie projektowania 
i wykorzystania programów komputerowych i baz danych 
komputerowych, wypożyczanie komputerów, baz danych 
i programów komputerowych, usługi w zakresie podłączania 
do Internetu oraz projektowania, tworzenia i serwisu stron in-
ternetowych, zakładanie i utrzymywanie kont internetowych, 
usługi graficzne i projektowe w zakresie programów kom-
puterowych i baz danych komputerowych, usługi w zakresie 
projektowania automatyki procesów przemysłowych.

(210) 544806 (220) 2022 07 06
(731) WIERZBANOWSKA JANINA F.H.U. JAWO, Czulice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PAN ZDRÓWKO

(531) 09.07.17, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Owoce morwy, suszone, Przetworzona trawa 
cytrynowa, Soczewica, Przetworzone nasiona dyni, Pestki 
słonecznika przetworzone, Ciecierzyca, przetworzona, Soja 
[przetworzona], Oleje roślinne do celów spożywczych, Ole-
je i tłuszcze, Olej kokosowy, Orzechy laskowe, przetworzone, 
Migdały przetworzone, Orzechy ziemne przetworzone, Pre-
parowane orzechy nerkowca, Preparowane orzechy pistacjo-
we, Orzechy brazylijskie przetworzone, Preparowane orzechy 
włoskie, Orzechy macadamia przetworzone, Orzechy pekan, 
przetworzone, Orzechy piniowe przetworzone, Suszone owo-
ce, Suszone daktyle, Rodzynki, Śliwki suszone, Suszona żurawi-
na, Suszone figi, Chipsy bananowe, Algi do żywności dla ludzi, 
Jagody goji przetworzone, Przetworzone nasiona chia do je-
dzenia, Napoje na bazie mleka kokosowego, Hummus, Pasty 
warzywne, Masło klarowane, Galaretki owocowe, 30 Cukry, 
słodziki naturalne, Soda oczyszczona [wodorowęglan sodu 
do pieczenia], proszek do pieczenia, budynie deserowe, ket-
chup, pesto [sos], herbata, herbata czerwona, herbata czarna, 
herbata zielona, Herbata z dzikiej róży, yerba mate, Suszona 
mięta, Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Liście 
herbaty, kasze, Kasza gryczana, kasza jaglana, kasza bulgur, 
Kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], Kasza kukurydziana, 
Kuskus [kasza], mąka, Mąka gryczana do celów spożywczych, 
Mąka kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi, Mąka 
migdałowa, Mąka ryżowa, Mąka kukurydziana, Mąka z ciecie-
rzycy, Skrobia kukurydziana do celów spożywczych, Mąka 
pszenna, Mąka żytnia, Płatki owsiane, Płatki jaglane, Śniadanio-
we płatki ryżowe, Płatki gryczane, płatki drożdżowe, Przetwo-
rzone nasiona konopi [przyprawy], Siemię lniane do użytku 
kulinarnego [przyprawa], Ziarna sezamu [przyprawy], Kuku-
rydza prażona [popcorn], przyprawy, Przyprawy korzenne, 
Syropy i melasa, Syrop z agawy [słodzik naturalny], ryż, Dziki 
ryż [gotowy], Przetworzona komosa ryżowa, Tapioka, maca, 
31 Orzechy laskowe, świeże migdały, nerkowce świeże, Orze-
chy pistacjowe świeże, Orzechy brazylijskie świeże, Świeże 
orzechy włoskie, Orzechy macadamia świeże, Orzechy pekan 
świeże, Orzechy piniowe świeże, Jagody goji świeże.

(210) 544854 (220) 2022 07 07
(731) YOU GLOW GIRL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOU GLOW girl
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 8 Pęsety do sztucznych rzęs, Separatory do rzęs, 
41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów i warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenia w zakresie pielę-
gnacji urody, 44 Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, 
Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pielęgnacja 
urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Pielęgnacja urody, Usługi 
doradcze związane z pielęgnacją skóry, Stylizacja, układanie 
włosów, Manicure (Usługi -), Usługi manicure i pedicure, Ma-
nicure, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji urody, w szcze-
gólności w zakresie rzęs, Usługi przedłużania rzęs, Usługi 
trwałego podkręcania rzęs, Usługi podkręcania rzęs, Usługi 
koloryzacji rzęs, Usługi farbowania rzęs, Usługi farbowania 
brwi, Usługi koloryzacji brwi, Usługi kształtowania brwi, Usłu-
gi salonów pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji paznok-
ci, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Analiza kolorów [usługi kosme-
tyczne], Depilacja woskiem, Doradztwo dotyczące urody, 
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Gabinety 
pielęgnacji skóry, Pielęgnacja stóp, Salony fryzjerskie, Salony 
piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Usługi 
fryzjerskie, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej pielę-
gnacji ciała, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji urody, 
Usługi prostowania włosów, Usługi salonów fryzjersko-ko-
smetycznych, Usługi salonów piękności, Usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji wło-
sów, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakre-
sie zabiegów upiększających, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Za-
biegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na cia-
ło, twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody.

(210) 545512 (220) 2022 07 25
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) TAURON Inwestycje
(510), (511) 4 energia elektryczna, brykiety, paliwa stałe 
z węgla kamiennego i brunatnego, węgiel kamienny, gaz 
generatorowy, gaz czadnicowy, gaz olejowy, gaz oświetle-
niowy, 36 pośrednictwo i usługi finansowe, doradztwo eko-
nomiczno-finansowe, pozyskiwanie środków finansowych 
lub wykorzystywanie środków finansowych klientów, usługi 
funduszy inwestycyjnych, usługi lokowania środków pie-
niężnych w papiery wartościowe lub inne aktywa w imieniu 
osób trzecich, leasing finansowy, udzielanie kredytów, usługi 
finansowe świadczone w ramach holdingów finansowych, 
usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, 
37 usługi w zakresie budowy, instalowania, konserwacji, re-
montów, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń i instalacji cie-
płowniczych i elektrycznych, w tym usługi związane z budo-
wą i modernizacją rurociągów przesyłowych i sieci rozdziel-
czych, linii telekomunikacyjnych, usługi w zakresie budowy, 
instalacji, konserwacji, remontów, rekonstrukcji i moderniza-
cji urządzeń i instalacji energetycznych z wyjątkiem urządzeń 
i instalacji przetwarzających energię słoneczną w energię 
elektryczną, w tym usługi związane z budową i moderni-
zacją rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, linii 
elektroenergetycznych, usługi w zakresie budowy, instalo-
wania, konserwacji, remontów, rekonstrukcji i modernizacji 
urządzeń i instalacji energetycznych, ciepłowniczych i elek-
trycznych, w tym usługi związane z budową i modernizacją 
rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, linii teleko-

munikacyjnych i elektroenergetycznych, usługi budowlane 
i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemy-
słowego, maszyn i urządzeń górniczych, w tym w zakresie 
montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów 
prefabrykowanych, wykonywanie konstrukcji i pokryć da-
chowych, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z ob-
sługą operatorską, usługi wynajmu sprzętu budowlanego, 
usługi w zakresie wykonywania instalacji grzewczych, wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych, usługi z zakresu robót izolacyjnych, usługi sprzątania 
i czyszczenia budynków i obiektów przemysłowych, w tym 
pomoc w sprzątaniu i czyszczeniu budynków i obiektów 
przemysłowych, usługi sprzątania, usługi w zakresie robót 
wydobywczych węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu 
ziemnego, kamienia budowlanego, skał wapiennych, gip-
su, kredy i łupków, usługi naprawy i konserwacji urządzeń 
elektronicznych i optycznych, usługi instalowania maszyn 
przemysłowych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy 
komputerów i sprzętu komputerowego, usługi czyszczenia 
wyrobów włókienniczych i futrzarskich, usługi prania i czysz-
czenia materiałów włókienniczych i futrzarskich, 39 usługi 
transportu, pakowania, składowania i magazynowania to-
warów, usługi organizowania podróży, wynajem autobusów, 
usługi z zakresu przewozu osób i rzeczy transportem samo-
chodowym, lotniczym i morskim, usługi taksówkarskie, usłu-
gi transportu sanitarnego, usługi wynajmu środków trans-
portu lądowego, usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji 
energii elektrycznej i cieplnej, mocy elektrycznej i cieplnej, 
sprężonego powietrza, gazu i ropy naftowej oraz paliw, pary 
wodnej i gorącej wody, usługi zaopatrywania w powietrze 
do układów klimatyzacyjnych, magazynowania energii elek-
trycznej i cieplnej, zaopatrywanie w energię elektryczną, 
cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, odprowadza-
nia ścieków, wywozu śmieci, usługi biur podróży, w tym or-
ganizacja wycieczek i zwiedzania, usługi pilotażu wycieczek 
i przewodników turystycznych, usługi informacji turystycz-
nej, usługi wynajmu i dzierżawy pojazdów samochodowych, 
w tym samochodów osobowych i furgonetek oraz pojazdów 
służących do transportu osób i mienia, wynajem samocho-
dów ciężarowych z kierowcą, 40 usługi w zakresie wytwarza-
nia i przetwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej, usługi 
w zakresie wytwarzania i przetwarzania pary wodnej i gorą-
cej wody oraz powietrza do układów klimatyzacyjnych, usłu-
gi uzdatniania wody, usługi w zakresie oczyszczania ścieków, 
recyklingu odpadków, utylizacji śmieci, zbierania, sortowa-
nia, obróbki i usuwania odpadów, w tym spalania odpadów, 
surowców wtórnych i śmieci, usługi w zakresie zbierania, ob-
róbki, odkażania i unieszkodliwiania materiałów niebezpiecz-
nych, usługi w zakresie obróbki materiałowej, obróbka metali 
i elementów metalowych, oczyszczanie wody dołowej, usłu-
gi w zakresie odspajania i kruszenia skał, 42 usługi doradztwa 
budowlanego oraz techniczno - organizacyjnego w zakresie 
realizacji inwestycji dla potrzeb energetyki, usługi w zakresie 
badań technicznych i naukowych, usługi ekspertyz inżynie-
ryjnych, usługi projektów technicznych w zakresie tras prze-
syłowych linii energetycznych kablowych i napowietrznych 
oraz obiektów infrastruktury elektroenergetycznej i cieplnej 
oraz konstrukcji i urządzeń do wytwarzania elektryczności 
i napędzanych elektrycznością, usługi doradztwa z zakresu: 
eksploatacji i remontów instalacji energii elektrycznej, bez-
pieczeństwa budowy sieci i korzystania z urządzeń napę-
dzanych prądem elektrycznym, usługi doradztwa z zakresu 
korzystania z urządzeń wytwarzających prąd z wyjątkiem 
urządzeń przetwarzających energię słoneczną w energię 
elektryczną, zasad BHP, dokumentacja techniczna w tym 
zakresie, usługi w zakresie wykonywania analiz chemicznych 
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dotyczące energetyki, usługi w zakresie pomiarów elektro-
energetycznych, usługi w zakresie prac badawczo - rozwo-
jowych dla osób trzecich w dziedzinie nauk technicznych, 
chemicznych, biologicznych i środowiska naturalnego, usłu-
gi w zakresie prowadzenia i wykonywania prac poszukiwaw-
czo - geologicznych.

(210) 545697 (220) 2022 07 29
(731) PAN EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) tapis édu-actif
(510), (511) 9 Programy komputerowe do celów edukacji, 
Elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydak-
tyczne, Oprogramowanie gier elektronicznych, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, Interaktywne 
tablice elektroniczne, Interaktywna aparatura wideo, Sprzęt 
komputerowy, Optyczny sprzęt do śledzenia obiektów, Elek-
troniczny sprzęt do śledzenia obiektów, Projektory wideo, 
Projektory multimedialne, Urządzenia projekcyjne, Opro-
gramowanie edukacyjne, Oprogramowanie multimedialne, 
Interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgry-
wania gier, Oprogramowanie komputerowe do poszerzania 
zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Czuj-
niki ruchu, Peryferyjne urządzenia komputerowe, 16 Broszu-
ry drukowane, Certyfikaty drukowane, Drukowane foldery 
informacyjne, Drukowane instrukcje dotyczące metod na-
uczania, Drukowane materiały dydaktyczne, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe, Dyplomy drukowane, Książki, Książ-
ki edukacyjne, Materiały drukowane, Podręczniki, Poradniki, 
Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 28 Projektory 
zabawkowe, Urządzenia do gier, Konsole do gier, Kontrolery 
do konsoli gier, Urządzenia do gier komputerowych, Gry, Gry 
elektroniczne, Gry sportowe, Zabawki edukacyjne, Edukacyj-
ne gry elektroniczne, Sprzęt do gier wideo, Aparatura do za-
bawy w pomieszczeniu dla dzieci, 41 Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie terapii w zakre-
sie pracy z ciałem wykorzystującej interaktywne urządzenia 
multimedialne, Nauczanie wspomagane komputerowo, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizowanie seminariów i konferencji, Publikacja mate-
riałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publiko-
wanie książek instruktażowych, Publikowanie podręczników, 
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Udostępnianie 
sprzętu rekreacyjnego, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyj-
ne dotyczące terapii w pracy z ciałem z wykorzystaniem in-
teraktywnych urządzeń multimedialnych, zajęć ruchowych 
i rekreacji, Usługi rekreacyjne, Wydawanie publikacji dotyczą-
cych terapii w pracy z ciałem z wykorzystaniem interaktyw-
nych urządzeń multimedialnych, zajęć ruchowych i rekreacji, 
44 Fizjoterapia z wykorzystaniem interaktywnych urządzeń 
multimedialnych, Opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej z wykorzystaniem interaktyw-
nych urządzeń multimedialnych, Poradnictwo związane z te-
rapią zajęciową z wykorzystaniem interaktywnych urządzeń 
multimedialnych, Rehabilitacja fizyczna z wykorzystaniem 
interaktywnych urządzeń multimedialnych, Udzielanie infor-
macji zdrowotnej, Usługi doradztwa technicznego dotyczą-
cego multimedialnych urządzeń interaktywnych służących 
do rehabilitacji fizycznej, Usługi terapeutyczne z wykorzysta-
niem interaktywnych urządzeń multimedialnych, Zapewnia-
nie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej z wykorzysta-
niem interaktywnych urządzeń multimedialnych.

(210) 546035 (220) 2022 08 09
(731) ROMANOWSKI MARIUSZ, Krobia;  

ROMANOWSKI SZYMON, Krobia;  
PRYLEWSKI ZBIGNIEW, Krobia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zms systemy magazynowe

(531) 26.02.01, 26.02.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble metalowe, regały, stoły warsztato-
we, półki, szafy i systemy magazynowe, niemetalowe kosze 
i boksy do magazynowania i transportowania, niemetalowe 
palety do transportu wewnętrznego, niemetalowe palety 
załadowcze, regały metalowe (systemy półkowe) [meble], 
regały metalowe [stojaki z półkami], systemy półkowe [re-
gały], rozkładane bramki zabezpieczające do schodów, po-
jemniki niemetalowe [składowanie, transport], niemetalowe 
pojemniki do przechowywania, palety niemetalowe, drabi-
ny niemetalowe, stopnie [drabiny] niemetalowe, 37 Usługi 
serwisowe i przeglądy takich produktów jak: systemy rega-
łowe, elementy i wyposażenie systemów regałowych, ma-
szyny do pakowania, meble, pojemniki, palety, przenośniki, 
podnośniki, urządzenia przeładunkowe, wózki ręczne, wózki 
widłowe, drabiny, bramy, budynki przenośne, automatycz-
ne systemy składowania, budowanie magazynów samono-
śnych, usługi serwisowe i przeglądy w zakresie wyposażenia 
magazynu.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 546487 (220) 2022 08 24
(731) MALINOWSKI IVAN, Kudowa-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPUBLIKA ŁYŻECZEK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.02, 26.11.13, 11.01.02
(510), (511) 21 Łopatki [sztućce], Łopatki do ciast, Łopat-
ki [sprzęt kuchenny], Łopatki do nakładania ciast, Łopatki 
do użytku kuchennego, Łyżki do lodów, Zastawa stołowa, inna 
niż noże, widelce i łyżki, Łyżki do lodów [naczynia barowe].

(210) 547120 (220) 2022 09 13
(731) STĘPIEŃ ALINA FIRMA COVERS JEANS,  

Nowe Miasteczko
(540) (znak słowny)
(540) cover’s
(510), (511) 25 Odzież, Odzież dżinsowa, Dżinsy, Kurtki dżin-
sowe, Spodnie sztruksowe, Spodnie ze stretchu, Wygodne 
luźne spodnie, Eleganckie spodnie, Krótkie spodnie, Spodnie, 
Spodnie [nieformalne], Spodnie wierzchnie.
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(210) 547227 (220) 2022 09 15
(731) GROTHA JOANNA, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baby Metka

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.22, 
05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 25.01.19, 26.05.06, 26.05.15

(510), (511) 20 Poduszki, Poduszki dekoracyjne, Poduszki 
ozdobne, Poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemow-
ląt, Akcesoria do przechowywania ubrań, Dopasowane na-
krycia na meble, Dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka 
dziecięcego, Japońskie poduszki na podłogę (zabuton), Kar-
nisze (drążki) do firan i zasłon, Karnisze do zasłon, Karnisze 
do firanek, Karnisze, Kosze dla niemowląt, Kosze do noszenia 
dzieci, Kosze do spania dla niemowląt, Leżaczki dziecięce 
typu bujaki, Krzesełka dla niemowląt, Łóżeczka dla dzieci, 
Łóżeczka dla małych dzieci, Łóżeczka dziecięce, Łóżeczko 
koszyk dla noworodków, Łóżeczka koszyki dla dzieci, Łóżka 
dziecięce, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Maty do spa-
nia, Maty do przewijania niemowląt, Maty do kojców dzie-
cięcych, Maty do drzemki [poduszki lub materace], Maty dla 
dzieci do spania, Maty wielokrotnego użytku do przewijania 
niemowląt, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble 
do pokojów dziecinnych, Meble do przewijania niemow-
ląt, Nakładki na materace, Nakładki siedzeniowe jako części 
mebli, Nakładki wierzchnie na materace, Nosidła [jarzma], 
Obejmy do zasłon do ich związywania z tyłu, Ochraniacze 
na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, Osprzęt 
do zasłon, Osprzęt do zawieszania zasłon, Podgłówki, wałki, 
Podnóżki, Podnóżki [taborety], Poduszeczki podtrzymują-
ce kark inne niż do celów medycznych lub chirurgicznych, 
Poduszki bambusowe, Poduszki ciążowe, Poduszki do kar-
mienia niemowląt, Poduszki do podpierania do użytku 
w samochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, 
Poduszki do podpierania głowy, Poduszki do podpierania 
do użycia w siedzeniach dla dzieci, Poduszki do podpiera-
nia pleców, nie do celów medycznych, Poduszki na krzesła, 
Poduszki na siedzenia, Poduszki [inne niż do użytku me-
dycznego] do podpierania niemowląt w trakcie badania, Po-
duszki pod kark, Poduszki podróżne, Poduszki utrzymujące 
pozycję głowy dla niemowląt, Poduszki w kształcie litery U, 
Poduszki wspierające szyję, Poduszki wypełnione włosiem, 
Poduszki z łuską gryki, Poduszki z wypełnieniem, Poduszki 
zapamiętujące kształt, Poduszki sako, Pościel do łóżeczek 
dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], Pościel, oprócz 
bielizny pościelowej, Posłania dziecięce wykonane z mate-
riału w postaci torby, Przewijaki, Przewijaki dla niemowląt, 
Pufy typu sako, Pufy [meble], Siedzenia dla dzieci, Siedzenia 
przystosowane do niemowląt, Wałki dla niemowląt, Wałki 
pod kark, inne niż do użytku medycznego lub chirurgicz-
nego, Żabki do karniszy, Zagłówki dla niemowląt, Zagłówki 
- poduszki dla niemowląt [podpórki], Zasłony bambusowe, 
Zasłony dekoracyjne z koralików, Sznury do podwiązywa-
nia zasłon, Zasłony z koralików, 24 Baldachimy (bielizna po-

ścielowa), Baldachimy do łóżek, Baldachimy nad łóżeczka 
dziecięce, Baldachimy [osłony na łóżka], Bielizna pościelowa 
dla niemowląt, Gotowe zasłony tekstylne, Gotowe zasłony 
z tworzyw sztucznych, Kapy na łóżka z bawełny, Koce baweł-
niane, Koce dla niemowląt, Koce do łóżeczek dziecięcych, 
Koce [podkłady] na materace, Kocyki dla niemowląt [roż-
ki], Kocyki do owijania niemowląt, Kocyki dziecięce, Kołdry 
do łóżek, Kołdry z materiałów tekstylnych, Kołdry zawierające 
materiały wypełniające, Małe zasłony wykonane z materia-
łów tekstylnych, Narzuty, Narzuty do łóżeczek dziecięcych, 
Poszewki na kołdry, Poszewki na poduszki do spania, Prze-
ścieradła, Prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, Przykrycia 
na łóżka, Ręczniki dla dzieci, Ręczniki [tekstylne] dla małych 
dzieci, Ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, Tekstylia do sypial-
ni, Tekstylne poszwy na kołdry, Tekstylia do dekoracji wnętrz, 
Zasłony gotowe, Zasłony (kotary), Zasłony okienne, Zasłony 
z materiałów tekstylnych, Zasłony z tworzyw sztucznych, 
Zasłony zaciemniające, Bielizna do celów domowych, Bie-
lizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna frotowa, 
Bielizna pościelowa i koce, Bielizna pościelowa i stołowa, 
Bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, 
Bielizna stołowa, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły tek-
stylne, Bielizna kuchenna, Artykuły tekstylne do użytku jako 
pościel, Artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie do-
mowym, Bielizna stołowa niepapierowa, Bielizna stołowa 
z materiałów tekstylnych, Dekoracje ścienne z tkanin, De-
koracyjne tekstylne serwety na stół, Dekoracyjne tkaniny 
ścienne [z materiałów tekstylnych], Dekoracyjne tkaniny 
ścienne z materiałów tekstylnych robione ręcznie, Domowe 
artykuły tekstylne wykonane z materiałów nietkanych, Duże 
ręczniki, Duże ręczniki kąpielowe, Dziane materiały oczko-
we, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, Falbany, 
Falbany z tkanin [obramowanie zasłon], Kapy na łóżka, Kapy 
na łóżka ze sztucznych włókien, Koce do użytku na wolnym 
powietrzu, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Kołdry, Kołdry 
frotte, Kołdry [poszwy], Kołdry [przykrycia], Kołdry zawiera-
jące syntetyczne materiały wypełniające, Kuchenne ręczni-
ki [tekstylne], Lambrekiny, Lambrekiny [draperie tekstylne], 
Lambrekiny [falbany do łóżek], Lambrekiny z tkaniny na łóż-
ko, Lambrekiny [zasłony], Kapy na łóżka [narzuty], Narzuty pi-
kowane [artykuły pościelowe], Narzuty ochronne na meble 
z materiałów tekstylnych, Narzuty na łóżko, Narzuty na łóż-
ka z lambrekinem, Narzuty na łóżka [lambrekiny], Narzuty 
na łóżka, Narzuty na futony, Narzuty frotte, Myjki do twarzy 
z tkaniny frotté, Myjki do twarzy w postaci rękawiczek, Myj-
ki do twarzy tekstylne, Myjki do twarzy, Miękkie lambrekiny, 
Narzuty (pokrowce na meble), Narzuty trykotowe, Obrusy 
tekstylne, Obrusy, Obrusy niepapierowe, Obrusy z tworzyw 
sztucznych, Obrusy z materiałów tekstylnych nietkanych, 
Obrusy z adamaszku, Ozdobne poszewki na poduszki, Pa-
ski do związywania zasłon z materiałów tekstylnych, Pętelki 
(oczka) do zasłon z materiałów tekstylnych, Podkłady na łóż-
ko, Podszewki do zasłon, Poszwy na poduszki, Poszwy na koł-
dry puchowe, Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], 
Poszwy na kołdry i kołdry puchowe, Produkty do zakrywania 
okien wykonane z materiałów tekstylnych, Profilowane prze-
ścieradła, Prześcieradła na łóżka, Prześcieradła na łóżka z lam-
brekinem, Prześcieradła z lambrekinem, Prześcieradła z two-
rzywa sztucznego [nieprzeznaczone dla osób bez kontroli 
czynności fizjologicznych], Przykrycia na łóżko pikowane, 
Ręczniki bawełniane, Ręczniki do rąk, Ręczniki do rąk wyko-
nane z materiałów tekstylnych, Ręczniki do twarzy, Ręczniki 
frotte, Ręczniki kąpielowe, Śpiworki dla niemowląt, Śpiworki 
z kapturem dla niemowląt, Tekstylia, Tekstylia do wyposaże-
nia domu, Tekstylia odporne na wodę, ale przepuszczające 
wilgoć, Tekstylia w postaci akcesoriów okiennych, Tekstylia 
wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Tekstylne 
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artykuły kąpielowe, Zasłony, Zasłony i firany tekstylne lub 
z tworzyw sztucznych, Zasłony wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych.

(210) 547228 (220) 2022 09 15
(731) GROTHA JOANNA, Rumia
(540) (znak słowny)
(540) BabyMetka
(510), (511) 20 Poduszki, Poduszki dekoracyjne, Poduszki 
ozdobne, Poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemow-
ląt, Akcesoria do przechowywania ubrań, Dopasowane na-
krycia na meble, Dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka 
dziecięcego, Japońskie poduszki na podłogę (zabuton), Kar-
nisze (drążki) do firan i zasłon, Karnisze do zasłon, Karnisze 
do firanek, Karnisze, Kosze dla niemowląt, Kosze do noszenia 
dzieci, Kosze do spania dla niemowląt, Leżaczki dziecięce 
typu bujaki, Krzesełka dla niemowląt, Łóżeczka dla dzieci, 
Łóżeczka dla małych dzieci, Łóżeczka dziecięce, Łóżeczko 
koszyk dla noworodków, Łóżeczka koszyki dla dzieci, Łóżka 
dziecięce, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Maty do spa-
nia, Maty do przewijania niemowląt, Maty do kojców dzie-
cięcych, Maty do drzemki [poduszki lub materace], Maty dla 
dzieci do spania, Maty wielokrotnego użytku do przewijania 
niemowląt, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble 
do pokojów dziecinnych, Meble do przewijania niemow-
ląt, Nakładki na materace, Nakładki siedzeniowe jako części 
mebli, Nakładki wierzchnie na materace, Nosidła [jarzma], 
Obejmy do zasłon do ich związywania z tyłu, Ochraniacze 
na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, Osprzęt 
do zasłon, Osprzęt do zawieszania zasłon, Podgłówki, wałki, 
Podnóżki, Podnóżki [taborety], Poduszeczki podtrzymujące 
kark inne niż do celów medycznych lub chirurgicznych, Po-
duszki bambusowe, Poduszki ciążowe, Poduszki do karmie-
nia niemowląt, Poduszki do podpierania do użytku w samo-
chodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, Poduszki 
do podpierania głowy, Poduszki do podpierania do użycia 
w siedzeniach dla dzieci, Poduszki do podpierania pleców, 
nie do celów medycznych, Poduszki na krzesła, Poduszki 
na siedzenia, Poduszki [inne niż do użytku medycznego] 
do podpierania niemowląt w trakcie badania, Poduszki pod 
kark, Poduszki podróżne, Poduszki utrzymujące pozycję gło-
wy dla niemowląt, Poduszki w kształcie litery U, Poduszki 
wspierające szyję, Poduszki wypełnione włosiem, Poduszki 
z łuską gryki, Poduszki z wypełnieniem, Poduszki zapamię-
tujące kształt, Poduszki sako, Pościel do łóżeczek dziecię-
cych [inna niż bielizna pościelowa], Pościel, oprócz bielizny 
pościelowej, Posłania dziecięce wykonane z materiału w po-
staci torby, Przewijaki, Przewijaki dla niemowląt, Pufy typu 
sako, Pufy [meble], Siedzenia dla dzieci, Siedzenia przysto-
sowane do niemowląt, Wałki dla niemowląt, Wałki pod kark, 
inne niż do użytku medycznego lub chirurgicznego, Żabki 
do karniszy, Zagłówki dla niemowląt, Zagłówki - poduszki dla 
niemowląt [podpórki], Zasłony bambusowe, Zasłony dekora-
cyjne z koralików, Sznury do podwiązywania zasłon, Zasłony 
z koralików, 24 Baldachimy (bielizna pościelowa), Baldachimy 
do łóżek, Baldachimy nad łóżeczka dziecięce, Baldachimy 
[osłony na łóżka], Bielizna pościelowa dla niemowląt, Go-
towe zasłony tekstylne, Gotowe zasłony z tworzyw sztucz-
nych, Kapy na łóżka z bawełny, Koce bawełniane, Koce dla 
niemowląt, Koce do łóżeczek dziecięcych, Koce [podkłady] 
na materace, Kocyki dla niemowląt [rożki], Kocyki do owijania 
niemowląt, Kocyki dziecięce, Kołdry do łóżek, Kołdry z ma-
teriałów tekstylnych, Kołdry zawierające materiały wypełnia-
jące, Małe zasłony wykonane z materiałów tekstylnych, Na-
rzuty, Narzuty do łóżeczek dziecięcych, Poszewki na kołdry, 
Poszewki na poduszki do spania, Prześcieradła, Prześcieradła 

do łóżeczek dziecięcych, Przykrycia na łóżka, Ręczniki dla 
dzieci, Ręczniki [tekstylne] dla małych dzieci, Ręczniki [tek-
stylne] dla niemowląt, Tekstylia do sypialni, Tekstylne poszwy 
na kołdry, Tekstylia do dekoracji wnętrz, Zasłony gotowe, Za-
słony (kotary), Zasłony okienne, Zasłony z materiałów tekstyl-
nych, Zasłony z tworzyw sztucznych, Zasłony zaciemniające, 
Bielizna do celów domowych, Bielizna domowa, w tym ręcz-
niki do twarzy, Bielizna frotowa, Bielizna pościelowa i koce, 
Bielizna pościelowa i stołowa, Bielizna pościelowa z tekstyl-
nych materiałów nietkanych, Bielizna stołowa, Bielizna sto-
łowa i kuchenne artykuły tekstylne, Bielizna kuchenna, Ar-
tykuły tekstylne do użytku jako pościel, Artykuły tekstylne 
do użytku w gospodarstwie domowym, Bielizna stołowa 
niepapierowa, Bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, 
Dekoracje ścienne z tkanin, Dekoracyjne tekstylne ser-
wety na stół, Dekoracyjne tkaniny ścienne [z materiałów 
tekstylnych], Dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów 
tekstylnych robione ręcznie, Domowe artykuły tekstylne 
wykonane z materiałów nietkanych, Duże ręczniki, Duże 
ręczniki kąpielowe, Dziane materiały oczkowe, Elemen-
ty wystroju wnętrz wykonane z tkanin, Falbany, Falba-
ny z tkanin [obramowanie zasłon], Kapy na łóżka, Kapy 
na łóżka ze sztucznych włókien, Koce do użytku na wol-
nym powietrzu, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Kołdry, 
Kołdry frotte, Kołdry [poszwy], Kołdry [przykrycia], Kołdry 
zawierające syntetyczne materiały wypełniające, Kuchen-
ne ręczniki [tekstylne], Lambrekiny, Lambrekiny [draperie 
tekstylne], Lambrekiny [falbany do łóżek], Lambrekiny 
z tkaniny na łóżko, Lambrekiny [zasłony], Kapy na łóżka 
[narzuty], Narzuty pikowane [artykuły pościelowe], Narzu-
ty ochronne na meble z materiałów tekstylnych, Narzuty 
na łóżko, Narzuty na łóżka z lambrekinem, Narzuty na łóż-
ka [lambrekiny], Narzuty na łóżka, Narzuty na futony, Na-
rzuty frotte, Myjki do twarzy z tkaniny frotté, Myjki do twa-
rzy w postaci rękawiczek, Myjki do twarzy tekstylne, Myjki 
do twarzy, Miękkie lambrekiny, Narzuty (pokrowce na me-
ble), Narzuty trykotowe, Obrusy tekstylne, Obrusy, Obru-
sy niepapierowe, Obrusy z tworzyw sztucznych, Obrusy 
z materiałów tekstylnych nietkanych, Obrusy z adamasz-
ku, Ozdobne poszewki na poduszki, Paski do związywania 
zasłon z materiałów tekstylnych, Pętelki (oczka) do zasłon 
z materiałów tekstylnych, Podkłady na łóżko, Podszewki 
do zasłon, Poszwy na poduszki, Poszwy na kołdry pucho-
we, Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], Poszwy 
na kołdry i kołdry puchowe, Produkty do zakrywania 
okien wykonane z materiałów tekstylnych, Profilowane 
prześcieradła, Prześcieradła na łóżka, Prześcieradła na łóż-
ka z lambrekinem, Prześcieradła z lambrekinem, Przeście-
radła z tworzywa sztucznego [nieprzeznaczone dla osób 
bez kontroli czynności fizjologicznych], Przykrycia na łóż-
ko pikowane, Ręczniki bawełniane, Ręczniki do rąk, Ręcz-
niki do rąk wykonane z materiałów tekstylnych, Ręczniki 
do twarzy, Ręczniki frotte, Ręczniki kąpielowe, Śpiworki 
dla niemowląt, Śpiworki z kapturem dla niemowląt, Tek-
stylia, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia odporne 
na wodę, ale przepuszczające wilgoć, Tekstylia w postaci 
akcesoriów okiennych, Tekstylia wykorzystywane w go-
spodarstwie domowym, Tekstylne artykuły kąpielowe, 
Zasłony, Zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucz-
nych, Zasłony wykonane z tworzyw sztucznych, Zasłony 
z tkaniny lub z tworzyw sztucznych.

(210) 547907 (220) 2022 10 06
(731) SEKITA-PILCH MONIKA AKADEMIA MSP OCHRONY 

ZDROWIA I URODY, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
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(540) NANODERMALIZATOR
(510), (511) 10 Automatyczne urządzenia medyczne do po-
dawania ludziom dawek poprzez zastrzyk, Medyczne urzą-
dzenia do ścierania naskórka, Urządzenia do pracy nad kondy-
cją fizyczną [do użytku medycznego], Urządzenia do wzmac-
niania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, Urządzenia 
nawilżające do użytku medycznego, Urządzenia odsysające 
do użytku medycznego, 44 Usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla lu-
dzi, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Wynajem sprzętu do hi-
gieny i pielęgnacji urody u ludzi, Analiza kosmetyczna, Doradz-
two dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, 
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo 
w zakresie urody, Higiena i pielęgnacja urody, Gabinety pielę-
gnacji skóry, Fryzjerstwo, Kosmetyczny zabieg laserowy skó-
ry, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kuracje 
do włosów, Odbudowa włosów, Pielęgnacja urody dla ludzi, 
Udzielanie informacji o urodzie, Usługi doradcze dotyczące 
urody, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi 
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi kosmetycz-
ne, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi kosmetyczne w za-
kresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, 
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi lecznicze w za-
kresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze w zakresie 
polepszania krążenia, Usługi lecznicze dotyczące usuwania 
cellulitu, Usługi pielęgnacji urody, Usługi salonów fryzjersko-
-kosmetycznych, Usługi salonów piękności, Usługi spa, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie kuracji 
odchudzających, Usługi w zakresie laserowego odmładzania 
skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie porad 
kosmetycznych, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów pielęgnacji 
twarzy, Usuwanie cellulitu z ciała, Zabiegi higieniczne dla ludzi, 
Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi 
kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi pielęgna-
cji urody, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie 
zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha.

(210) 548069 (220) 2022 10 12
(731) Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.,  

Hefei City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-JS4

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 27.07.01
(510), (511) 12 Ciężarówki, Przyczepy turystyczne mieszkal-
ne, Przyczepy [pojazdy], Pojazdy elektryczne, Pojazdy-chłod-
nie, Samochody, Furgony [pojazdy], Samochody kempingo-
we, Podwozia samochodów, Nadwozia samochodowe.

(210) 548070 (220) 2022 10 12
(731) Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.,  

Hefei City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAC

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 12 Ciężarówki, Przyczepy turystyczne mieszkal-
ne, Przyczepy [pojazdy], Pojazdy elektryczne, Pojazdy-chłod-
nie, Samochody, Furgony [pojazdy], Samochody kempingo-
we, Podwozia samochodów, Nadwozia samochodowe.

(210) 548323 (220) 2022 10 19
(731) ŁOGUSZ ALEKSANDRA WGS, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) POLSKA Z NIEBA
(510), (511) 16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne 
media papierowe, Książki, Książki beletrystyczne, Książki in-
formacyjne, Książki edukacyjne, Książki upominkowe, Książ-
ki niebeletrystyczne, Książki z grafiką, Książki z obrazkami, 
Książki z opowiadaniami, Książki z rozkładanymi obrazkami, 
Ochronne okładki na książki, Obwoluty papierowe na książki, 
Podręczniki [książki], Albumy fotograficzne, Albumy fotogra-
ficzne i kolekcjonerskie, Albumy kolekcjonerskie, Ilustrowane 
albumy, Atlasy, Broszury, Broszury drukowane, Czasopisma 
branżowe, Periodyki [czasopisma], Mapy, Mapy drogowe, 
Mapy geograficzne, Mapy tras, Ilustrowane mapy ścienne, 
Ilustrowane mapy ścienne do celów edukacyjnych, Prze-
wodniki, Przewodniki drukowane, Fotografie, Fotografie [wy-
drukowane], Plakaty z papieru, Podkładki stołowe z papieru, 
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Banery wystawowe wyko-
nane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bilety, Bloczki 
do notowania, Długopisy kolorowe, Druki, Druki w formie 
obrazów, Drukowane emblematy, Drukowane foldery infor-
macyjne, Drukowane karty informacyjne, Drukowane mate-
riały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, Drukowa-
ne materiały szkoleniowe, Drukowane materiały instruktażo-
we dotyczące telekomunikacji, Drukowane reprodukcje dzieł 
sztuki, Drukowane reprodukcje obrazów, Drukowane ulotki 
informacyjne, Drukowane zaproszenia, Drukowane znaki 
papierowe, Dzienniki, Drukowany materiał promocyjny, Ety-
kietki na prezenty, Fotografie w ramkach, Indeksy nazw geo-
graficznych, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kalendarze 
kieszonkowe, Kalendarze ścienne, Kalendarze na biurko, 
Katalogi, Katalogi hoteli, Książki adresowe, Mapy wykona-
ne z elastycznych tworzyw sztucznych, Maty na biurko, 
Notesy, Notatniki, Notatniki ilustrowane, Notesy kieszon-
kowe, Obrazy artystyczne, Obwoluty na dokumenty, Od-
bitki fotograficzne, Odbitki, Okładki, obwoluty [artykuły 
papiernicze], Oprawione plakaty, Organizery na biurko, 
Pamiętniki, dzienniki, Pamiętniki ze skórzanymi okładka-
mi, Pocztówki, Plany drukowane, Plany architektoniczne, 
Plany, Pocztówki i widokówki, Podkładki na biurko, Pod-
pisane fotografie, Podręczniki edukacyjne, Podręczniki in-
struktażowe, Publikacje edukacyjne, Reklamy drukowane, 
Reprodukcje fotograficzne, Reprodukcje graficzne, Repro-
dukcje graficzne dzieł sztuki, Reprodukcje obrazów, Sto-
jaki biurkowe na wizytówki, Strony do albumów do wkle-
jania, Teczki na dokumenty, Teczki do użytku biurowego, 
Teczki papierowe, Terminarze, Ulotki, Ulotki drukowane, 
Ulotki reklamowe, Wizytówki, Wykresy ścienne, Zakładki, 
Zakładki do książek, Zakładki do książek, nie z metali szla-
chetnych, Zakładki i klipsy do znakowania stron, Zakładki 
papierowe do książek, Zakładki indeksujące do dokumen-
tów, Zaproszenia, Zeszyty, Wyposażenie dla artystów, rze-
mieślników i modelarzy, Albumy do zdjęć, Albumy z foto-
grafiami, Albumy z fotografiami lotniczymi, Przewodniki 
turystyczne, Wydruki fotograficzne wielkoformatowe, Al-
bumy, Publikacje z fotografiami lotniczymi, Książki z foto-
grafiami lotniczymi.
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(210) 548382 (220) 2022 10 20
(731) EURO.PLUS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaścianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) textillo.com

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych.
(551) wspólny znak towarowy

(210) 548560 (220) 2022 10 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMUKEE Vintage

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 8 Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia 
do użytku kuchennego, Komplety sztućców, Łyżki, Łyżeczki 
do herbaty, Nieelektryczne krajarki do produktów spożyw-
czych, Noże do użytku domowego, Noże kuchenne, Noże 
stołowe, Noże ceramiczne, Obieraczki do warzyw, nieelek-
tryczne, Sztućce, Widelce, 11 Oświetlenie i reflektory oświe-
tleniowe, Lampy biurkowe, Lampy stołowe, Stojące lampy, 
Lampki nocne, 14 Przyrządy do mierzenia czasu, Budziki, 
Zegary, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i ha-
czyki na ubrania, Organizery do szuflad, Lustra, Taborety, 
Pufy [meble], Stoliki kawowe, Skrzynie do przechowywania 
[meble], Kosze do przechowywania [meble], Ramy, Ramki 
do zdjęć, Wyroby wikliniarskie, Poduszki, 21 Zastawa sto-
łowa, przybory kuchenne i pojemniki, Przybory kuchenne, 
Naczynia, Przybory do użytku w gospodarstwie domo-
wym, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria ba-
rowe, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Przybory 
do czyszczenia toalety i łazienki, Sprzęt i artykuły do sprzą-
tania i czyszczenia, Przybory kosmetyczne, do higieny i pie-
lęgnacji urody, Akcesoria do ubikacji i łazienek, Artykuły 
porcelanowe do celów dekoracyjnych, Atomizery do użyt-
ku w gospodarstwie domowym, Bloki na noże, Butelki, Ce-
dzaki do użytku domowego, Ceramiczne ozdoby, Ceramika 
do użytku kuchennego, Ceramiczna zastawa stołowa, Ce-
ramiczne serwisy do kawy, Chochle, Cukiernice, Czajniczki 
do herbaty, Czajniki nieelektryczne, Czajniki z gwizdkiem, 
Deski do krojenia, Deski do podawania żywności, Dozowni-
ki do przypraw, Dozowniki papieru do celów kuchennych, 
Dozowniki do mydła, Dozowniki produktów do mycia 
ciała, Durszlaki do użytku domowego, Dzbanki kuchen-
ne, Filiżanki, Foremki kuchenne, Formy cukiernicze, Formy 
do pieczenia, Foremki do ciastek z materiałów niemetalo-
wych, Foremki do lodu, Foremki do wycinania ciasteczek, 
Garnki, Gąbki sztuczne do użytku domowego, Gumowe 
zbieraki [ręczne] do czyszczenia okien, Kamienie do piecze-
nia pizzy, Klamerki do wieszania ubrań na sznurze, Kosze 
do użytku domowego, Kosze bambusowe do celów go-

spodarstwa domowego, Kosze na śmieci, Kubki, Łopatki, 
Łyżki cedzakowe, Łyżki do mieszania, Łyżki do podawania, 
Maselniczki, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów 
tekstylnych, Maty obiadowe z tworzyw sztucznych, Maty 
stołowe z tworzyw sztucznych, Miseczki do serwowania 
potraw, Misy i miseczki, Miski z tworzyw sztucznych [po-
jemniki dla gospodarstwa domowego], Miski ze szkła, Misy 
ceramiczne, Misy do podawania żywności, Moździerze 
do użytku kuchennego, Mydelniczki, Naczynia do goto-
wania, Naczynia do pieczenia, Naczynia do serwowania 
potraw, Naczynia obiadowe z porcelany, Naczynia żarood-
porne, Naczynia ze szkła, Narzędzia do czyszczenia, ręczne, 
Ozdobne wyroby porcelanowe, Patelnie, Patery, Plastikowe 
miski, Plastikowe pudełka obiadowe, Podkładki pod garnki, 
Podstawki pod szklanki (zastawa stołowa), Podstawki sto-
łowe pod naczynia, Pojemniki do użytku domowego lub 
kuchennego, Pojemniki do chleba, Pojemniki do napojów, 
Pojemniki do przechowywania żywności, Pojemniki termo-
izolacyjne, Pojemniki z przegrodami do przechowywania 
sztućców, Pojemniki ze szkła, Pojemniki na kosmetyki, Po-
krywki do garnków, Pokrywki do patelni, Półki na kosme-
tyki, Półeczki na przyprawy, Półmiski, Porcelanowa zastawa 
stołowa, Przybory do pieczenia, Pudełka ceramiczne, Pu-
dełka obiadowe, Pudełka śniadaniowe, Puszki do przecho-
wywania, Rękawice kuchenne, Rolki do usuwania kłaczków, 
Rondle, Salaterki, Serwisy [zastawy stołowe], Sitka kuchen-
ne, Skrobaczki do użytku domowego, Słoiki, Słoje do prze-
chowywania, Solniczki i pieprzniczki, Stojaki na butelki, 
Stojaki na papier toaletowy, Stojaki na szczotki klozetowe, 
Stolnice, Suszarki do naczyń [stojaki], Szklana zastawa sto-
łowa, Szczypce do serwowania, Szczotki do celów domo-
wych, Szczotki do mycia naczyń, Szmatki do czyszczenia, 
Szufelki do zamiatania, Ścierki, Śmietniczki, Świeczniki, Tace 
do użytku domowego, Talerze, Termosy, Tłuczki kuchen-
ne, Uchwyty na papier toaletowy, Uchwyty do szczotek 
toaletowych, Utensylia kuchenne, Wałki do ciasta, Wazo-
ny, Wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, Wie-
szaki na ręczniki, Wyciskarki do soku z owoców, Zastawa 
stołowa, Zestawy do oliwy i octu, Zestawy do przypraw,  
24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
Bielizna stołowa i pościelowa, Bielizna stołowa i kuchen-
ne artykuły tekstylne, Bielizna pościelowa i koce, Tekstylia 
do dekoracji wnętrz, Zasłony i firany tekstylne lub z two-
rzyw sztucznych, Artykuły tekstylne do użytku jako pościel, 
Kołdry, Poszwy na poduszki, Pokrowce na poduszki, Koce 
piknikowe, Koce na kanapę, Narzuty, Ścierki do osuszania 
naczyń, Ozdobne poszewki na poduszki, Zasłony, Zasło-
ny prysznicowe, Zasłony zaciemniające, Ręczniki, Ręczniki 
kuchenne, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Obrusy, 
Prześcieradła, 27 Dywany, chodniki i maty, Dywany [tek-
stylne], Dywaniki łazienkowe, Dywaniki na podłogi, Maty 
antypoślizgowe.

(210) 548658 (220) 2022 10 27
(731) SMART KID SPÓŁKA AKCYJNA, Borzęcin Mały 
(540) (znak słowny)
(540) SKB
(510), (511) 12 Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, Pasy bez-
pieczeństwa dla dzieci do pojazdów, Pasy bezpieczeństwa 
do pojazdów do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, 
Foteliki dla dzieci do pojazdów, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej oraz internetowej pasów bezpieczeństwa 
do pojazdów, pasów bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, 
pasów bezpieczeństwa do pojazdów do użytku wraz z foteli-
kami bezpieczeństwa, fotelików dla dzieci do pojazdów.
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(210) 548796 (220) 2022 10 31
(731) CZERWIŃSKI LESZEK REMOVE BEFORE FLIGHT, 

Komorów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBF REMOVE BEFORE FLIGHT SINCE 2004

(531) 27.07.25, 27.05.01, 29.01.06
(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, Bre-
loczki metalowe do kluczy, Zawieszki do breloków do kluczy, 
Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem, 
Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Bransoletki [biżu-
teria], Odznaki wpinane w klapę z metali szlachetnych i nie-
szlachetnych, Spinki do mankietów i krawatów, Wisiorki bi-
żuteryjne, 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 niemowlęce, Akcesoria na szyję, 
Chustki na głowę, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, 
Czapki i czapeczki sportowe, Daszki jako nakrycia głowy, Ka-
pelusze, Kąpielowe kostiumy, Koszule, Koszulki polo, Koszulki 
z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Kurtki, Nauszniki 
[odzież], Odzież wodoodporna, Paski materiałowe [odzież], 
Polary, Skarpetki, Śliniaki z materiałów tekstylnych, Spódnice, 
Spodnie, Szorty, Topy [odzież], 35 Usługi sprzedaży w zakre-
sie odzieży, obuwia, dodatków do odzieży, Usługi sprzeda-
ży w zakresie koszulek, czapek, breloków, biżuterii, smyczy, 
kubków, parasoli, naszywek, naklejek, nadruków, toreb, gier, 
zabawek, artykułów sportowych, modeli samolotów, modeli 
samochodów, modeli zabawkowych, figurek zabawkowych, 
zabawek pluszowych, latawcy, fotografii, plakatów, obrazów, 
książek, albumów, kalendarzy, krzeseł turystycznych, ochra-
niaczy na uszy, okularów przeciwsłonecznych, lornetek, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Prowadzenie, przygo-
towywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów 
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych.

(210) 548806 (220) 2022 10 31
(731) CZERWIŃSKI LESZEK REMOVE BEFORE FLIGHT, 

Komorów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RBF REMOVE BEFORE FLIGHT SINCE 2004

(531) 29.01.01, 27.05.01, 27.07.25
(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, Bre-
loczki metalowe do kluczy, Zawieszki do breloków do kluczy, 
Bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem, 
Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Bransoletki [biżu-
teria], Odznaki wpinane w klapę z metali szlachetnych i nie-

szlachetnych, Spinki do mankietów i krawatów, Wisiorki bi-
żuteryjne, 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 niemowlęce, Akcesoria na szyję, 
Chustki na głowę, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, 
Czapki i czapeczki sportowe, Daszki jako nakrycia głowy, Ka-
pelusze, Kąpielowe kostiumy, Koszule, Koszulki polo, Koszulki 
z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Kurtki, Nauszniki 
[odzież], Odzież wodoodporna, Paski materiałowe [odzież], 
Polary, Skarpetki, Śliniaki z materiałów tekstylnych, Spódnice, 
Spodnie, Szorty, Topy [odzież], 35 Usługi sprzedaży w zakre-
sie odzieży, obuwia, dodatków do odzieży, Usługi sprzeda-
ży w zakresie koszulek, czapek, breloków, biżuterii, smyczy, 
kubków, parasoli, naszywek, naklejek, nadruków, toreb, gier, 
zabawek, artykułów sportowych, modeli samolotów, modeli 
samochodów, modeli zabawkowych, figurek zabawkowych, 
zabawek pluszowych, latawcy, fotografii, plakatów, obrazów, 
książek, albumów, kalendarzy, krzeseł turystycznych, ochra-
niaczy na uszy, okularów przeciwsłonecznych, lornetek, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Prowadzenie, przygo-
towywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów 
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych.

(210) 548832 (220) 2022 11 02
(731) KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KSIĄŻĘCE Rynek 17 A.D. 2012 Zaprasza Józef 

Przybyła DELIKATESY SPIRYTUALIA skład produktów 
regionalnych i kolonialnych

(531) 26.01.02, 26.01.04, 24.01.13, 24.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, ekstrakty mięsne, drób, dzi-
czyzna, ryby, przetwory z mięsa, wędlin, drobiu, dziczyzny, 
ryb, owoców morza, wszystkie wymienione produkty także 
w konserwowanej i mrożonej postaci, Gotowane, suszo-
ne, konserwowane i mrożone owoce i warzywa, przetwory 
owocowe, przetwory warzywne, galaretki owocowe i wa-
rzywne, sałatki owocowe i warzywne, produkty wegetariań-
skie, dżemy i marmolady, konfitury, nabiał, jaja, mleko, pro-
dukty mleczne, masło, ser, śmietana, jogurt, mleko w prosz-
ku dla celów żywieniowych, oleje jadalne i tłuszcze, oliwa, 
dania gotowe do spożycia zawierające zasadniczo mięso, 
mięso drobiowe, dziczyznę, ryby, warzywa i owoce, dese-
ry z jogurtu, sera lub śmietany, napoje mleczne, 30 Kawa, 
herbata, kakao, cukier, ryż, substytuty kawy i herbaty, mąka 
i produkty zbożowe, kasza, pieczywo, płatki śniadaniowe, 
muesli, makaron, czekolada i wyroby czekoladowe, wyroby 
czekoladopodobne, cukierki, słodycze, bakalie, chleb, ciastka 
i wyroby cukiernicze, lody, budynie, desery, miód, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, majonezy, ketchupy, 
ocet, sosy, przyprawy i dodatki do potraw, mieszanki przy-
praw, 31 Płody rolne, leśne i ogrodnicze, świeże warzywa, 
jarzyny, owoce, owoce cytrusowe, grzyby, bulwy, ziemniaki, 
zioła, kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, ziarna, 
orzechy i nasiona, kwiaty, choinki naturalne, 32 Woda źródla-
na, woda mineralna, woda gazowana, woda niegazowana, 
napoje bezalkoholowe, napoje zbożowe, syropy i inne pre-
paraty do produkcji napojów, napoje owocowe i soki owo-
cowe, soki, Piwo, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
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wódki, likiery, wina, wina musujące, nalewki, miody pitne, 
35 Handel detaliczny wyrobami spożywczymi, usługi mar-
ketingowe, doradztwo w marketingu i sprzedaży, badania 
rynkowe i analiza rynku, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, tworzenie sieci sprzedaży i dystrybucji to-
warów, prezentacja towarów w punktach sprzedaży i ma-
gazynowania artykułów spożywczych i napojów, sprzedaż 
artykułów spożywczych i napojów w systemie detalicznym, 
hurtowym, dostawy towarów do zamawiającego również 
za pośrednictwem Internetu, 43 Usługi gastronomiczne: 
prowadzenie restauracji, kawiarni, kafeterii, barów szybkiej 
obsługi, usługi hotelowe, usługi polegające na przygotowa-
niu i dostarczaniu żywności i napojów na zamówienie osób 
trzecich (katering), wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, 
koncerty, konferencje, pokazy, wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny i zastawy stołowej.

(210) 548861 (220) 2022 11 03
(731) MURASHKA PAVEL SHISHAPUB, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K kominiarz

(531) 01.15.11, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 34 Fajki, stojaki na fajki, fajki wodne, przybory 
do czyszczenia fajek, przybory do fajek wodnych, ustniki 
do fajek wodnych, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż 
olejki eteryczne, tytoń, pojemniki na tytoń, 35 Usługi w za-
kresie prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej (także 
przez Internet) produktów gastronomicznych, garmażeryj-
nych, wędliniarskich, kawy, herbaty, owoców i warzyw kon-
serwowanych, produktów zbożowych, wyrobów piekar-
niczych i cukierniczych, lodów, piwa, wody, zgromadzenie 
na rzecz osób trzecich towarów i usług pozwalające nabyw-
cy na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie lub 
hurtowni z artykułami spożywczymi i tytoniowymi, doradz-
two w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych i za-
rządzania siecią lokali gastronomicznych oraz wypożyczalni 
fajek wodnych, wydawanie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 36 Doradztwo w spra-
wach finansowych, usługi finansowe, franchising w zakresie: 
prowadzenia usług gastronomicznych, organizowania i za-
rządzania siecią lokali gastronomicznych, w szczególności 
w zakresie prowadzenia i obsługi kawiarni, restauracji, ba-
rów, usług kawiarnianych, restauracyjnych i kateringowych 
oraz zaopatrywania w żywność i napoje, usług barowych 
i usług związanych z paleniem fajek wodnych, 43 Usługi 
barowe, kawiarnie, kafeterie, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, usługi restaura-
cyjne, wynajmowanie sal na zebrania, usługi wynajmu fajek 
wodnych.

(210) 548933 (220) 2022 11 07
(731) KICIŃSKA KAROLINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EQUINOVA STABLES

(531) 26.01.04, 26.01.15, 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 03.03.01, 
03.03.15

(510), (511) 41 Usługi rekreacyjne związane z jazdą konną, 
Usługi klubów sportowych, 44 Stadnina koni.

(210) 549075 (220) 2022 11 10
(731) MK TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNUM WWW.MAGNUM24.PL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 03.09.01
(510), (511) 28 Zanęty wędkarskie, Zabawkowe hobbystycz-
ne zestawy modelarskie.

(210) 549078 (220) 2022 11 10
(731) RODIN TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL PLATINUM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aromaty (olejki eteryczne), barwniki kosme-
tyczne, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy 
kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, prepara-
ty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty oso-
biste, dezodoranty do pomieszczeń, sole do kąpieli inne niż 
lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, 
mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia 
włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery 
do włosów, olejki perfumeryjne, perfumy, ołówki kosmetycz-
ne, toniki, żele, preparaty do kąpieli, mydła w kostce, mydła 
w płynie, mydła w żelu, nielecznicze sole wspomagające 
wyszczuplanie, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, 
preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielę-
gnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji 
włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, 
kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, 
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ekstrakty kwiatowe, ekstrakty ziołowe do celów kosme-
tycznych, henna (barwniki kosmetyczne), kadzidełka, olejki 
zapachowe, pasty do zębów, płyny po goleniu, wody per-
fumowane, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 
25 Odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, 
obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, obuwie 
plażowe, pantofle domowe, nakrycia głowy, bielizna osobi-
sta, bielizna nocna, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, 
body (bielizna), bokserki, buty sportowe, buty wizytowe, 
chustki na głowę, czepki kąpielowe, czapki (nakrycia głowy), 
odzież z dzianiny i z trykotu, etole, futra, garnitury, garsonki 
damskie, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kimona, kombine-
zony, kostiumy kąpielowe, koszule męskie, koszulki chroniące 
przed działaniem promieni UV, koszulki z krótkim rękawem, 
krawaty, kurtki, legginsy, majtki, odzież dla kierowców i rowe-
rzystów, odzież sportowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji 
skóry, okrycia wierzchnie, paski do odzieży, peleryny, pikowa-
ne kurtki i płaszcze, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki 
sportowe, t-shirty, pończochy, wyroby pończosznicze, rajsto-
py, pulowery, rękawice, rękawice sportowe, skarpety, suknie, 
suknie wizytowe, sukienki, spódnice, spódnico-spodnie, stro-
je plażowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, żakiety, wyprawki 
dla niemowląt.

(210) 549079 (220) 2022 11 10
(731) MIASTO KRASNYSTAW, Krasnystaw
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) est. 1971 Chmielaki Krasnostawskie

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Piwo pszenicz-
ne, Piwo o smaku kawy, Wody, Wody mineralne i gazowane, 
Woda gazowana wzbogacona witaminami - napoje, Wody 
o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe, Napoje izoto-
niczne, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje warzywne, 
Sorbety - napoje, Aromatyzowane napoje gazowane, Nie-
gazowane napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje 
na bazie miodu, Napoje na bazie orzechów i soi, 35 Reklama, 
Marketing, Usługi reklamy radiowej, telewizyjnej i prasowej, 
Usługi w zakresie reklamy, organizacja i prowadzenie kampa-
nii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe, Usługi organizacji pokazów i wystaw w calach 
handlowych i reklamowych, Usługi organizacji aukcji i po-
kazów towarów, udostępnianie powierzchni reklamowej 
na stronach internetowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pośrednictwem bloga, Dystrybucja prospektów, 
próbek reklamowych, ulotek, druków, prospektów, broszur, 
Projektowanie materiałów reklamowych, Gromadzenie, sys-
tematyzacja i indeksowanie informacji w komputerowych 
bazach danych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Orga-
nizowanie wystaw w celach promocji usług, Zarządzanie ho-
telami, Usługi w zakresie zarządzania działalnością artystycz-
ną, Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
w tym miejscami wystaw i punktami gastronomicznymi, 
Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Opracowywanie 
katalogów, spisów w celu ich publikacji w globalnej sieci 
komputerowej lub Internecie, Usługi obejmujące rejestra-

cję danych statystycznych, Badania marketingowe, Badania 
opinii publicznej, Badania rynku, Badania w dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc w tworzeniu, rozwoju oraz 
promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących 
nowoczesne technologie, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej - con-
sulting, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw przemysłowych, Pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, Zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, Zarządzanie bazami danych, Rekrutacja personelu, 
Dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Pośrednic-
two pracy, Prowadzenie sprzedaży gadżetów reklamowych 
związanych z organizowaniem zawodów sportowych, Usłu-
gi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów 
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: 
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, 
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, 
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urzą-
dzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia 
ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane 
na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, 
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kal-
kulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, 
kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, 
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, 
pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt 
kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, or-
ganizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery 
pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, pił-
ki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, 
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, 
radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy 
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, 
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, 
szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, 
trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, 
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary 
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 41 Usługi rozrywki i naucza-
nia, Organizacja rozrywkowych widowisk, pokazów i konkur-
sów, Organizacja imprez artystycznych, estradowych, spor-
towych, rekreacyjnych, Organizacja wystaw artystycznych 
i edukacyjnych, Działalność wydawnicza, Publikowanie ksią-
żek i innych materiałów drukowanych, udostępnianie tych 
publikacji za pośrednictwem internetu, Usługi oświatowe 
i szkoleniowe, Usługi w zakresie edukacji, edukacji ekologicz-
nej i kształcenia ekologicznego, Organizacja i prowadzenie 
konferencji, seminariów zjazdów i sympozjów naukowych, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 
Organizowanie konkursów piękności, zabaw, zawodów 
sportowych, prowadzenie parków rozrywki, Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, w tym szkoleń w zakresie recyklin-
gu i selektywnej zbiórki odpadów, Organizowanie i prowa-
dzenie imprez plenerowych, Organizacja i obsługa imprez 
kulturalnych, Usługi związane z organizacją wypoczynku, 
Doradztwo zawodowe, Kształcenie on-line (e-learning), Or-
ganizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Pro-
wadzenie przedszkoli, szkół, Wynajmowanie miejsca na kon-
certy i pokazy rozrywkowe, kulturalne i edukacyjne, Wynaj-
mowanie stadionów, sal sportowych i widowiskowych, Usłu-
gi biblioteczne, Prowadzenie kin, teatrów, Dystrybucja kopii 
filmowych, Usługi w zakresie oświaty, Usługi impresaryjne, 
wyszukiwanie obsady aktorskiej, organizacja castingów, 
Usługi wydawnicze -publikowanie książek i innych materia-
łów drukowanych, Publikowanie książek, magazynów, czaso-
pism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sie-
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ci internetowej w formie nie przeznaczonej do zapisu, Usługi 
dystrybucji biletów - rozrywka, Usługi reporterskie, Usługi 
pisania blogów, Usługi w zakresie organizacji obchodów 
Święta Chmielarzy i Piwowarów, 43 Usługi barów, restaura-
cji i kawiarni, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Usługi biura turystycznego zwią-
zane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Usługi 
gastronomiczne w czasie imprez rozrywkowych, imprez 
plenerowych, Usługi prowadzenia pensjonatów, domów tu-
rystycznych, hoteli, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mitingi, nara-
dy, imprezy okolicznościowe, Usługi gastronomiczne, Usługi 
prowadzenia kafeterii, kawiarni, restauracji, Usługi cateringo-
we, Wypożyczanie krzeseł stołów, bielizny stołowej i naczyń 
stołowych, sztućców, wyposażenia gastronomicznego, Wy-
pożyczanie urządzeń kempingowych, konstrukcji przeno-
śnych - namiotów, altan, Organizacja i prowadzenie żłobków 
dla dzieci.

(210) 549080 (220) 2022 11 10
(731) MIASTO KRASNYSTAW, Krasnystaw
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) krasnystaw naturalnie

(531) 03.09.01, 26.02.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Reklama, Marketing, Usługi reklamy radiowej, 
telewizyjnej i prasowej, Usługi w zakresie reklamy, organiza-
cja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprze-
daż miejsca i czasu na cele reklamowe, Usługi organizacji 
pokazów i wystaw w calach handlowych i reklamowych, 
Usługi organizacji aukcji i pokazów towarów, udostępnia-
nie powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem blo-
ga, Dystrybucji prospektów, próbek reklamowych, ulotek, 
druków, prospektów, broszur, Projektowanie materiałów 
reklamowych, Gromadzenie, systematyzacja i indeksowa-
nie informacji w komputerowych bazach danych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie wystaw w ce-
lach promocji usług, Zarządzanie hotelami, Usługi w zakre-
sie zarządzania działalnością artystyczną, Usługi w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą w tym miejscami 
wystaw i punktami gastronomicznymi, Wsparcie w dziedzi-
nie promocji biznesu, Opracowywanie katalogów [spisów] 
w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub 
Internecie, Usługi obejmujące rejestrację danych statystycz-
nych, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Ba-
dania rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
Pomoc w tworzeniu, rozwoju oraz promowaniu podmiotów 
gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej (consulting), Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysło-
wych, Pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie bazami 

danych, Rekrutacja personelu, Dobór personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, Pośrednictwo pracy, Prowadzenie sprze-
daży gadżetów reklamowych związanych z organizowaniem 
zawodów sportowych, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej 
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elemen-
tem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, 
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylep-
nych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, 
długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń języko-
wych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórza-
ne na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria 
odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria 
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, kon-
strukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszul-
ki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, 
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, note-
sy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, 
opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, 
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, pa-
rawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki 
pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrow-
ce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 41 Usługi rozrywki i nauczania, Organizacja rozrywko-
wych widowisk, pokazów i konkursów, Organizacja imprez 
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Or-
ganizacja wystaw artystycznych i edukacyjnych, Działalność 
wydawnicza, Publikowanie książek i innych materiałów dru-
kowanych, udostępnianie tych publikacji za pośrednictwem 
Internetu, Usługi oświatowe i szkoleniowe, Usługi w zakresie 
edukacji, edukacji ekologicznej i kształcenia ekologicznego, 
Organizacja i prowadzenie konferencji, seminariów zjaz-
dów i sympozjów naukowych, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie konkursów 
piękności, zabaw, zawodów sportowych, prowadzenie par-
ków rozrywki, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, w tym 
szkoleń w zakresie recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów, 
Organizowanie i prowadzenie imprez plenerowych, Organi-
zacja i obsługa imprez kulturalnych, Usługi związane z or-
ganizacją wypoczynku, Doradztwo zawodowe, Kształcenie 
on-line (e-learning), Organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych, Prowadzenie przedszkoli, szkół, Wynajmo-
wanie miejsca na koncerty i pokazy rozrywkowe, kulturalne 
i edukacyjne, Wynajmowanie stadionów, sal sportowych 
i widowiskowych, Usługi biblioteczne, Prowadzenie kin, te-
atrów, Dystrybucja kopii filmowych, Usługi w zakresie oświa-
ty, Usługi impresaryjne, wyszukiwanie obsady aktorskiej, 
organizacja castingów, Usługi wydawnicze -publikowanie 
książek i innych materiałów drukowanych, Publikowanie ksią-
żek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, 
udostępnianie ich w sieci internetowej w formie nie prze-
znaczonej do zapisu, Usługi dystrybucji biletów (rozrywka), 
Usługi reporterskie, Usługi pisania blogów, 43 Usługi barów, 
restauracji i kawiarni, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi biura turystyczne-
go związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi gastronomiczne w czasie imprez rozrywkowych, 
imprez plenerowych, Usługi prowadzenia pensjonatów, do-
mów turystycznych, hoteli, Wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mitin-
gi, narady, imprezy okolicznościowe, Usługi gastronomiczne, 



Nr  ZT6/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 21

Usługi prowadzenia kafeterii, kawiarni, restauracji, Usługi ca-
teringowe, Wypożyczanie krzeseł stołów, bielizny stołowej 
i naczyń stołowych, sztućców, wyposażenia gastronomicz-
nego, Wypożyczanie urządzeń kempingowych, konstrukcji 
przenośnych - namiotów, altan, Organizacja i prowadzenie 
żłobków dla dzieci.

(210) 549105 (220) 2022 11 14
(731) CROCO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROCO DYSTRYBUCJA CHEMII GOSPODARCZEJ

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.04
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, inne 
niż do użytku osobistego.

(210) 549121 (220) 2022 11 14
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 Maści do celów farmaceutycznych, Maści lecz-
nicze, Maści o właściwościach leczniczych, Uniwersalne lecz-
nicze maści mentolowe, Maści rozgrzewające.

(210) 549122 (220) 2022 11 14
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 Maści do celów farmaceutycznych, Maści lecz-
nicze, Maści o właściwościach leczniczych, Uniwersalne lecz-
nicze maści mentolowe, Maści rozgrzewające.

(210) 549190 (220) 2022 11 15
(731) KONIECZNY-BIELAK ANNA POLSKA KOMPANIA 

PSZCZELARSKA, Toporzysko
(540) (znak słowny)
(540) TUBEES
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Preparaty lecznicze, Su-
plementy diety do celów medycznych, Preparaty medyczne 
na bazie miodu lub z dodatkiem miodu lub pyłku pszczelego, 
Preparaty lecznicze na bazie miodu lub z dodatkiem miodu 
lub pyłku pszczelego, Suplementy diety na bazie substancji 

naturalnych medyczne i niemedyczne, Suplementy diety 
z dodatkiem miodu lub pyłku pszczelego, suplementy die-
ty na bazie miodu, suplementy diety z olejkiem konopnym 
lub suszem konopnym, suplementy diety z olejkiem konop-
nym lub suszem konopnym i miodem lub pyłkiem pszcze-
lim, suplementy diety na bazie substancji z konopi siew-
nych – wszystkie wymienione medyczne lub niemedyczne,  
30 Tubki i rurki z miodem, Miód, Produkty spożywcze z do-
datkiem miodu lub pyłku pszczelego, Słodycze z miodem, 
Miody smakowe, Miody z dodatkami ziół, Miody z dodatka-
mi owoców, Miody z dodatkiem orzechów, Ciastka, wyroby 
piekarnicze, wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, sło-
dycze, lody, wszystkie z dodatkiem miodu lub pyłku pszcze-
lego, Niemedyczne pastylki na bazie miodu, Niemedyczne 
pastylki z dodatkiem miodu lub pyłku pszczelego i olejku 
konopnego z konopi siewnych, 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, 
Niemedyczna guma do żucia, Niemedyczne pastylki.

(210) 549275 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK SCO FRAUDRISK

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodarczej, 
Usługi informacji handlowej, Przyjmowanie, przechowywa-
nie i ujawnianie informacji gospodarczych, pozyskiwanie in-
formacji gospodarczych, Badania i ekspertyzy w dziedzinie 
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakre-
sie wydolności przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze dotyczące 
zarządzania ryzykiem biznesowym, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania biznesowego, Usługi zarządzania bizneso-
wego związane z rozwojem firm, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Skom-
puteryzowane zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób 
trzecich], Usługi w zakresie pozyskiwania danych do kom-
puterowych baz danych, Usługi związane z pozyskiwaniem 
danych do komputerowych baz danych związanych z zadłu-
żeniem, ze ściąganiem należności, przetwarzanie pozyska-
nych danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach 
danych, Usługi systematyzowania baz danych i wyszukiwa-
nia w komputerowych bazach danych, Sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, Archi-
wizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości 
przeglądania i udostępniania danych, Udostępnianie infor-
macji handlowych za pomocą komputerowej bazy danych, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze 
statystycznym w oparciu o pozyskane i przetworzone in-
formacje, Usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania 
informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, Kompilacja i udostęp-
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nianie cenowych i statystycznych informacji handlowych 
i biznesowych, Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, Badania rynku, 
analizy rynkowe, Analizy kosztów, Zestawienia statystyczne, 
Usługi badań i doradztwa biznesowego, Usługi doradcze 
dotyczące elektronicznego przetwarzania danych, Kompila-
cja i analiza informacji i danych związanych z zarządzaniem 
biznesowym, Przetwarzanie danych w celu zbierania danych 
do celów biznesowych, Przygotowywanie i organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, Porady 
udzielane konsumentom w punktach informacji konsu-
menckiej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Ogłoszenia 
reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi 
budowania wizerunku firmy, Sporządzanie raportów ekono-
micznych, Skomputeryzowana analiza danych, 36 Zarządza-
nie finansami dla przedsiębiorstw, Porada finansowa, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania finansami, Skomputery-
zowane usługi doradztwa finansowego, Usługi doradztwa 
finansowego dla osób fizycznych, Usługi finansów osobi-
stych, Usługi doradcze dotyczące finansów osobistych, Usłu-
gi doradcze dotyczące finansów, Skomputeryzowane usługi 
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Informa-
cja finansowa, Usługi informacyjne dotyczące bankowości 
i tematyki kredytowej, Dostarczanie informacji finansowych 
za pomocą komputerowej bazy danych, Dostarczanie in-
formacji finansowych w zakresie bezpieczeństwa przed 
wyłudzeniami, Usługi windykacji należności, usługi związa-
ne ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo w sprawach 
związanych ze ściąganiem długów, usługi transferu środków 
finansowych, zarządzanie majątkiem dłużników, zarządzanie 
zobowiązaniami dłużników, Opracowywanie raportów do-
tyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
Usługi w zakresie oceny ryzyka kredytowego, Analizy ryzy-
ka kredytowego, Usługi bankowe związane z budowaniem 
historii kredytowej klientów, usługi monitorowania portfela 
kredytów, w tym hipotecznych, Usługi wyznaczania modu-
łów scoringowych jako statystyczna formuła matematycz-
na wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzonych 
w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej klientów, jako 
miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, Pro-
wadzenie analiz finansowych, Sporządzanie i publikowanie 
raportów oraz ocen ekonomiczno - finansowych, Opracowa-
nie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finan-
sowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków 
i instytucji finansowych, Zarządzanie informacjami gospo-
darczymi związanymi z zadłużeniami, Usługi związane z usu-
waniem przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia 
osób fizycznych i firm, Usługi związane z generowaniem 
wezwań do zapłaty zobowiązań, Opracowywanie i publiko-
wanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób 
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji fi-
nansowych, Usługi monitorowania zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw, 38 Zapewnianie dostępu 
do tematycznych platform informacyjnych z zakresu banko-
wości i tematyki kredytowej, Udostępnianie komputerowych 
baz danych, Zapewnianie dostępu do platform w Internecie 
i do baz danych w celu zabezpieczenia przed wyłudzeniami 
finansowymi, Usługi związane z dostarczaniem powiado-
mień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu lub 
za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS), 
Udostępnianie czasu dostępu do baz danych, 42 Tworzenie 
i administrowanie stron internetowych, Utrzymywanie baz 
danych, Dostarczanie informacji i wyników badań nauko-
wych z bazy danych dostępnej online z możliwością wy-
szukiwania, Projektowanie systemów komputerowych, Pro-

jektowanie i opracowywanie baz danych, Usługi związane 
z tworzeniem oprogramowania do platform informacyjnych 
i ich hosting, Usługi badawcze w zakresie prowadzenia stu-
diów sektorowych dotyczących bankowości i tematyki kre-
dytowej, Projektowanie, instalowanie i konserwacja progra-
mów komputerowych do tworzenia modeli scoringowych 
służących ocenie zdolności kredytowej klientów banków, 
Projektowanie, instalowanie i konserwacja komputerowych 
programów, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowe-
go, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania, 
Badania w zakresie oprogramowania komputerowego, Usłu-
gi hostingowe i oprogramowanie jako usługa [SaaS] oraz 
wypożyczanie oprogramowania, Eksploracja danych, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektro-
nicznej bazy danych, Opracowywanie i testowanie metod 
obliczeniowych, algorytmów i oprogramowania, Wynajem 
oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne, 
doradcze i informacyjne w zakresie IT, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów 
serwerów sieci komputerowych.

(210) 549277 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK TRIGGER SERVICE

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodarczej, 
Usługi informacji handlowej, Przyjmowanie, przechowywa-
nie i ujawnianie informacji gospodarczych, pozyskiwanie in-
formacji gospodarczych, Badania i ekspertyzy w dziedzinie 
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakre-
sie wydolności przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze dotyczące 
zarządzania ryzykiem biznesowym, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania biznesowego, Usługi zarządzania bizneso-
wego związane z rozwojem firm, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Skom-
puteryzowane zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób 
trzecich], Usługi w zakresie pozyskiwania danych do kom-
puterowych baz danych, Usługi związane z pozyskiwaniem 
danych do komputerowych baz danych związanych z zadłu-
żeniem, ze ściąganiem należności, przetwarzanie pozyska-
nych danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach 
danych, Usługi systematyzowania baz danych i wyszukiwa-
nia w komputerowych bazach danych, Sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, Archi-
wizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości 
przeglądania i udostępniania danych, Udostępnianie infor-
macji handlowych za pomocą komputerowej bazy danych, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze 
statystycznym w oparciu o pozyskane i przetworzone in-
formacje, Usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania 
informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, Kompilacja i udostęp-
nianie cenowych i statystycznych informacji handlowych 
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i biznesowych, Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, Badania rynku, 
analizy rynkowe, Analizy kosztów, Zestawienia statystyczne, 
Usługi badań i doradztwa biznesowego, Usługi doradcze 
dotyczące elektronicznego przetwarzania danych, Kompila-
cja i analiza informacji i danych związanych z zarządzaniem 
biznesowym, Przetwarzanie danych w celu zbierania danych 
do celów biznesowych, Przygotowywanie i organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, Porady 
udzielane konsumentom w punktach informacji konsu-
menckiej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Ogłoszenia 
reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi 
budowania wizerunku firmy, Sporządzanie raportów ekono-
micznych, Skomputeryzowana analiza danych, 36 Zarządza-
nie finansami dla przedsiębiorstw, Porada finansowa, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania finansami, Skomputery-
zowane usługi doradztwa finansowego, Usługi doradztwa 
finansowego dla osób fizycznych, Usługi finansów osobi-
stych, Usługi doradcze dotyczące finansów osobistych, Usłu-
gi doradcze dotyczące finansów, Skomputeryzowane usługi 
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Informa-
cja finansowa, Usługi informacyjne dotyczące bankowości 
i tematyki kredytowej, Dostarczanie informacji finansowych 
za pomocą komputerowej bazy danych, Dostarczanie in-
formacji finansowych w zakresie bezpieczeństwa przed 
wyłudzeniami, Usługi windykacji należności, usługi związa-
ne ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo w sprawach 
związanych ze ściąganiem długów, usługi transferu środków 
finansowych, zarządzanie majątkiem dłużników, zarządzanie 
zobowiązaniami dłużników, Opracowywanie raportów do-
tyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
Usługi w zakresie oceny ryzyka kredytowego, Analizy ryzy-
ka kredytowego, Usługi bankowe związane z budowaniem 
historii kredytowej klientów, usługi monitorowania portfela 
kredytów, w tym hipotecznych, Usługi wyznaczania modu-
łów scoringowych jako statystyczna formuła matematycz-
na wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzonych 
w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej klientów, jako 
miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, Pro-
wadzenie analiz finansowych, Sporządzanie i publikowanie 
raportów oraz ocen ekonomiczno - finansowych, Opracowa-
nie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finan-
sowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków 
i instytucji finansowych, Zarządzanie informacjami gospo-
darczymi związanymi z zadłużeniami, Usługi związane z usu-
waniem przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia 
osób fizycznych i firm, Usługi związane z generowaniem 
wezwań do zapłaty zobowiązań, Opracowywanie i publiko-
wanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób 
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji fi-
nansowych, Usługi monitorowania zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw, 38 Zapewnianie dostępu 
do tematycznych platform informacyjnych z zakresu banko-
wości i tematyki kredytowej, Udostępnianie komputerowych 
baz danych, Zapewnianie dostępu do platform w Internecie 
i do baz danych w celu zabezpieczenia przed wyłudzeniami 
finansowymi, Usługi związane z dostarczaniem powiado-
mień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu lub 
za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS), 
Udostępnianie czasu dostępu do baz danych, 42 Tworzenie 
i administrowanie stron internetowych, Utrzymywanie baz 
danych, Dostarczanie informacji i wyników badań nauko-
wych z bazy danych dostępnej online z możliwością wy-
szukiwania, Projektowanie systemów komputerowych, Pro-
jektowanie i opracowywanie baz danych, Usługi związane 

z tworzeniem oprogramowania do platform informacyjnych 
i ich hosting, Usługi badawcze w zakresie prowadzenia stu-
diów sektorowych dotyczących bankowości i tematyki kre-
dytowej, Projektowanie, instalowanie i konserwacja progra-
mów komputerowych do tworzenia modeli scoringowych 
służących ocenie zdolności kredytowej klientów banków, 
Projektowanie, instalowanie i konserwacja komputerowych 
programów, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowe-
go, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania, 
Badania w zakresie oprogramowania komputerowego, Usłu-
gi hostingowe i oprogramowanie jako usługa [SaaS] oraz 
wypożyczanie oprogramowania, Eksploracja danych, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektro-
nicznej bazy danych, Opracowywanie i testowanie metod 
obliczeniowych, algorytmów i oprogramowania, Wynajem 
oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne, 
doradcze i informacyjne w zakresie IT, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów 
serwerów sieci komputerowych.

(210) 549279 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK SCO SOCJO-DEMO

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodarczej, 
Usługi informacji handlowej, Przyjmowanie, przechowywa-
nie i ujawnianie informacji gospodarczych, pozyskiwanie in-
formacji gospodarczych, Badania i ekspertyzy w dziedzinie 
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakre-
sie wydolności przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze dotyczące 
zarządzania ryzykiem biznesowym, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania biznesowego, Usługi zarządzania bizneso-
wego związane z rozwojem firm, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Skom-
puteryzowane zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób 
trzecich], Usługi w zakresie pozyskiwania danych do kom-
puterowych baz danych, Usługi związane z pozyskiwaniem 
danych do komputerowych baz danych związanych z zadłu-
żeniem, ze ściąganiem należności, przetwarzanie pozyska-
nych danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach 
danych, Usługi systematyzowania baz danych i wyszukiwa-
nia w komputerowych bazach danych, Sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, Archi-
wizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości 
przeglądania i udostępniania danych, Udostępnianie infor-
macji handlowych za pomocą komputerowej bazy danych, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze 
statystycznym w oparciu o pozyskane i przetworzone in-
formacje, Usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania 
informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, Kompilacja i udostęp-
nianie cenowych i statystycznych informacji handlowych 
i biznesowych, Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego 
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w odniesieniu do działalności gospodarczej, Badania rynku, 
analizy rynkowe, Analizy kosztów, Zestawienia statystyczne, 
Usługi badań i doradztwa biznesowego, Usługi doradcze 
dotyczące elektronicznego przetwarzania danych, Kompila-
cja i analiza informacji i danych związanych z zarządzaniem 
biznesowym, Przetwarzanie danych w celu zbierania danych 
do celów biznesowych, Przygotowywanie i organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, Porady 
udzielane konsumentom w punktach informacji konsu-
menckiej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Ogłoszenia 
reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi 
budowania wizerunku firmy, Sporządzanie raportów ekono-
micznych, Skomputeryzowana analiza danych, 36 Zarządza-
nie finansami dla przedsiębiorstw, Porada finansowa, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania finansami, Skomputery-
zowane usługi doradztwa finansowego, Usługi doradztwa 
finansowego dla osób fizycznych, Usługi finansów osobi-
stych, Usługi doradcze dotyczące finansów osobistych, Usłu-
gi doradcze dotyczące finansów, Skomputeryzowane usługi 
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Informa-
cja finansowa, Usługi informacyjne dotyczące bankowości 
i tematyki kredytowej, Dostarczanie informacji finansowych 
za pomocą komputerowej bazy danych, Dostarczanie in-
formacji finansowych w zakresie bezpieczeństwa przed 
wyłudzeniami, Usługi windykacji należności, usługi związa-
ne ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo w sprawach 
związanych ze ściąganiem długów, usługi transferu środków 
finansowych, zarządzanie majątkiem dłużników, zarządzanie 
zobowiązaniami dłużników, Opracowywanie raportów do-
tyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
Usługi w zakresie oceny ryzyka kredytowego, Analizy ryzy-
ka kredytowego, Usługi bankowe związane z budowaniem 
historii kredytowej klientów, usługi monitorowania portfela 
kredytów, w tym hipotecznych, Usługi wyznaczania modu-
łów scoringowych jako statystyczna formuła matematycz-
na wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzonych 
w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej klientów, jako 
miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, Pro-
wadzenie analiz finansowych, Sporządzanie i publikowanie 
raportów oraz ocen ekonomiczno - finansowych, Opracowa-
nie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finan-
sowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków 
i instytucji finansowych, Zarządzanie informacjami gospo-
darczymi związanymi z zadłużeniami, Usługi związane z usu-
waniem przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia 
osób fizycznych i firm, Usługi związane z generowaniem 
wezwań do zapłaty zobowiązań, Opracowywanie i publiko-
wanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób 
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji fi-
nansowych, Usługi monitorowania zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw, 38 Zapewnianie dostępu 
do tematycznych platform informacyjnych z zakresu banko-
wości i tematyki kredytowej, Udostępnianie komputerowych 
baz danych, Zapewnianie dostępu do platform w Internecie 
i do baz danych w celu zabezpieczenia przed wyłudzeniami 
finansowymi, Usługi związane z dostarczaniem powiado-
mień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu lub 
za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS), 
Udostępnianie czasu dostępu do baz danych, 42 Tworzenie 
i administrowanie stron internetowych, Utrzymywanie baz 
danych, Dostarczanie informacji i wyników badań nauko-
wych z bazy danych dostępnej online z możliwością wy-
szukiwania, Projektowanie systemów komputerowych, Pro-
jektowanie i opracowywanie baz danych, Usługi związane 
z tworzeniem oprogramowania do platform informacyjnych 

i ich hosting, Usługi badawcze w zakresie prowadzenia stu-
diów sektorowych dotyczących bankowości i tematyki kre-
dytowej, Projektowanie, instalowanie i konserwacja progra-
mów komputerowych do tworzenia modeli scoringowych 
służących ocenie zdolności kredytowej klientów banków, 
Projektowanie, instalowanie i konserwacja komputerowych 
programów, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowe-
go, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania, 
Badania w zakresie oprogramowania komputerowego, Usłu-
gi hostingowe i oprogramowanie jako usługa [SaaS] oraz 
wypożyczanie oprogramowania, Eksploracja danych, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektro-
nicznej bazy danych, Opracowywanie i testowanie metod 
obliczeniowych, algorytmów i oprogramowania, Wynajem 
oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne, 
doradcze i informacyjne w zakresie IT, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów 
serwerów sieci komputerowych.

(210) 549285 (220) 2022 11 16
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA TVP

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne 
[oprogramowanie], Pobieralne gry komputerowe, Programy 
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputero-
wych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, 
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, 
Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnic-
twa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, perio-
dyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, 
karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie [wydru-
kowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Od-
bitki fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawio-
ne, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki 
do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
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szoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Podręczne gry kompute-
rowe inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry 
planszowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących 
towarów: sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, 
gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyro-
bów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów:  
kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżo-
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, 
hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub tele-
sklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu 
w dobrych warunkach, Promowanie koncertów muzycz-
nych, Promocja [reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu 
i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cy-
frowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyj-
ną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, 
Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów tele-
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, 
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji 
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazy-
wanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie 
informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi tele-
tekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publika-
cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń 
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultu-
ralnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i ko-
munikacyjnych (usługi rozrywkowe, kulturalne i edukacyjne), 
Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja filmów, 
seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, te-
lewizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, Prezentacja kon-
certów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, 
Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, 
Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie koncertów 
muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi 
koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Kon-
certy muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, 
Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie koncertów 
muzyki pop, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Biu-
ra rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne za pośred-
nictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Or-
ganizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi 

rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi 
rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwa-
cji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 Usługi 
w zakresie projektowania, Usługi w zakresie projektowania 
i tworzenia witryn internetowych, Doradztwo komputero-
we, Projektowanie graficzne, Usługi w zakresie hostingu sieci 
internetowej, Tworzenie witryn internetowych.

(210) 549338 (220) 2022 11 17
(731) RED PHARMA HEALTHCARE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stara Iwiczna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vitaminum H+B5 krem H+B5

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.17, 26.04.18, 24.17.05, 
24.17.07

(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, aromaty, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, 
inne niż do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki, kosmetyki dla dzie-
ci, kremy kosmetyczne, mydła, środki do czyszczenia zębów, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, płyny do płukania ust do celów nieme-
dycznych, preparaty odświeżające oddech do higieny osobi-
stej, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, żele do wybielania zębów.

(210) 549341 (220) 2022 11 17
(731) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD., 

Chongqing, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEEPAL

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 12 Pojazdy elektryczne, Ciężarówki, Samochody, 
Samochody silnikowe, amortyzatora do samochodów, Sil-
niki napędowe do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne, 
do pojazdów lądowych, Sprzęgła do pojazdów lądowych, 
Samochody kempingowe, Karoserie samochodowe.

(210) 549346 (220) 2022 11 18
(731) Tikkurila Sverige AB, Sztokholm, SE
(540) (znak słowny)
(540) BECKERS PERFECT WHITE
(510), (511) 2 Farby, pokosty, lakier, Środki konserwujące 
chroniące przed rdzą i przed niszczeniem drewna, Barwniki, 
Zaprawy farbiarskie, Surowe żywice naturalne, Folie meta-
liczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, druka-
rzy i artystów, Farby do szkliwa i szkliwo, Farby podkładowe 
i podkłady, Czerwień ołowiowa, Farby ognioodporne i bak-
teriobójcze, Farby ceramiczne, Barwniki do tekstyliów, Lakie-
ry do powlekania brązem i złocenia, Rozcieńczalniki, zagęsz-
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czacze, utrwalacze i sykatywy (środki wysuszające) do farb, 
pokostów i lakierów, Preparaty zapobiegające rdzewieniu 
i ochronne do drewna, metali, tworzyw sztucznych, cegieł, 
cementu, betonu, szkła i ceramicznych materiałów budow-
lanych pokrycia i powłoki (farby), Powłoki, Szkliwa, Farba 
wapienna, Kit rzeźbiarski, Środki wiążące do barwników, 
Wodorozcieńczalne powłoki przemysłowe, Powłoki (farby) 
ognioodporne, Pęczniejące powłoki ognioodporne, Farby, 
powłoki, pigmenty i barwniki ognioodporne, Związki anty-
korozyjne jako dodatki do powłok powierzchniowych, Farby, 
pigmenty, barwniki i powłoki antykorozyjne.

(210) 549442 (220) 2022 11 21
(731) AIBEK KHUDAIBERGENOV, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXURIATE BARBER SHOP

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 44 Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salo-
nu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonów fryzjerskich  
dla kobiet.

(210) 549445 (220) 2022 11 21
(731) WKRĘT-MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica Kiedrzyńska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOCNI NA POKOLENIA

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Artykuły 
piśmiennicze, Banery wystawowe wykonane z kartonu, 
Banery wystawowe z papieru, Bloczki do pisania, Broszury, 
Cenniki, Czasopisma [periodyki], Druki, Folia, Kalendarze, 
Karton, Kartony do dostarczania towarów, Katalogi, Kine-
ografy [flipbooki], Notatniki, Notesy, Organizery do użytku 
biurowego, Papier, Plakaty reklamowe, Podkładki na biurko, 
Prospekty, Przyborniki na biurko, Publikacje drukowane, Pu-
blikacje reklamowe, Pudełka tekturowe, Pudła kartonowe, 
Reklamy drukowane, Teczki do użytku biurowego, Termina-
rze, Torby papierowe, Torby z tworzyw sztucznych do pako-
wania, Ulotki, Wizytówki, 35 Administrowanie konkursami 
w celach reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, którymi są: afisze, plakaty, arty-
kuły biurowe, artykuły piśmiennicze, banery wystawowe 
wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bloczki 
do pisania, broszury, cenniki, czasopisma [periodyki], druki, 
folia, kalendarze, karton, kartony do dostarczania towarów, 
katalogi, kineografy [flipbooki], notatniki, notesy, organize-
ry do użytku biurowego, papier, plakaty reklamowe, pod-
kładki na biurko, prospekty, przyborniki na biurko, publika-
cje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka tekturowe, 
pudła kartonowe, reklamy drukowane, teczki do użytku 
biurowego, terminarze, torby papierowe, torby z tworzyw 
sztucznych do pakowania, ulotki, wizytówki, Elektroniczne 

publikowanie druków w celach reklamowych, Organizacja 
konkursów w celach reklamowych, Organizowanie imprez, 
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promo-
cyjnych i reklamowych, Plakaty reklamowe (Rozlepianie -), 
Publikacja reklam, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Reklama, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklamy 
kinowe, Reklamy radiowe i telewizyjne, Uaktualnianie mate-
riałów reklamowych, Usługi dekorowania wystaw w celach 
reklamowych.

(210) 549490 (220) 2022 11 23
(731) TURNER PAULINA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) boomd
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania zawarto-
ścią serwisów internetowych [WCM], Publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania z Internetu, Gazetki i oferty re-
klamowe w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 
Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania analizujące dane 
sprzedażowe, 16 Drukowane publikacje o treści reklamo-
wej, 35 Usługi agencji reklamowej, Usługi promocji, rekla-
my i marketingu on-line, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo 
w zakresie sprzedaży na platformach internetowych, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
Usługi w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do ce-
lów biznesowych, Usługi public relations, Usługi w zakresie 
organizacji targów i wystaw handlowych, Usługi tworzenia 
kampanii reklamowych, Usługi w zakresie wystaw i prezen-
tacji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu 
oraz danych sprzedażowych, Administrowanie danymi 
sprzedażowymi w celu w celu promowania sprzedaży to-
warów i usług dla osób trzecich, 41 Usługi przygotowania 
serwisów informacyjnych on-line, Programowanie serwi-
sów informacyjnych do transmisji przez Internet, 42 Usługi 
projektowe grafik i opisów produktowych, Przygotowanie 
projektów graficznych, Opracowywanie produktów, Opra-
cowywanie opisów produktów.

(210) 549513 (220) 2022 11 22
(731) STAWIŃSKI PIOTR, STAWIŃSKI KRZYSZTOF MARISS 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) mitmi
(510), (511) 25 Odzież, bielizna, ubrania, kostiumy kąpie-
lowe, 35 Sprzedaż detaliczna, hurtowa, za pośrednictwem 
sklepu internetowego: odzieży, bielizny, ubrań, kostiumów 
kąpielowych.

(210) 549561 (220) 2022 11 24
(731) OCHMAN MAREK, Szczyrk
(540) (znak słowny)
(540) okuta sowa
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 549568 (220) 2022 11 24
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GT MAX CAR ACCESSORIES

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.09
(510), (511) 3 Środki do czyszczenia i pielęgnacji pojaz-
dów, Spraye do klimatyzacji, nadwozia i kokpitu, Środki 
zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, 
Zawieszki zapachowe, Chusteczki nawilżane do czysz-
czenia szyb, kokpitu, 5 Preparaty do odświeżania powie-
trza, Apteczki przenośne z wyposażeniem, 7 Podnośniki 
samochodowe, Tłumiki do silników, Świece zapłonowe 
do silników spalinowych z zapłonem iskrowym, Urzą-
dzenia do mycia i czyszczenia samochodów, Odkurzacze 
samochodowe, Filtry powietrza do silników, Filtry oleju 
do silników, 8 Podnośniki samochodowe ręczne, Klucze, 
Narzędzia ręczne, 9 Anteny samochodowe, Urządzenia 
do pomiaru ciśnienia opon, Urządzenia do testowania ba-
tem, Urządzenia podgrzewające baterie, Kable rozrucho-
we do silników, Termometry wewnętrzne i zewnętrzne 
(nie do celów medycznych), Uchwyty na telefony i tablety 
przystosowane do użytku w samochodach, Głośniki sa-
mochodowe, Radia samochodowe, Samochodowe zesta-
wy audio i stereo, Urządzenia do gaszenia ognia do samo-
chodów, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze do samocho-
dów, Urządzenia nawigacyjne i naprowadzające do samo-
chodów, Prostowniki, 11 Oświetlenie i reflektory do pojaz-
dów, Lampy i żarówki samochodowe, 12 Akcesoria i części 
do pojazdów, zwłaszcza do samochodów, motorowerów, 
motocykli i rowerów z wyjątkiem opon do pojazdów, Wy-
cieraczki do szyb, siedzenia do pojazdów, Pasy bezpie-
czeństwa do siedzeń w pojazdach, Samochodowe foteliki 
dziecięce, Pokrowce na siedzenia w pojazdach, Bagażniki 
na narty, Bagażniki samochodowe, Pokrowce na pojazdy, 
Belki dachowe, Organizery samochodowe, Pompka noż-
na dwutłokowa, Zasłonki na szyby, Nakładki na siedzenia 
elektryczne i tekstylne, Rolety samochodowe, Pióra wy-
cieraczek, Uchwyty na telefonu do samochodu, Urządze-
nia antywłamaniowe do samochodów, Samochodowe 
systemy alarmowe, 20 Kanistry na benzynę nie z meta-
lu, Siedziska samochodowe dla dzieci, Liny holownicze 
do pojazdów, pokrowce na samochody, 27 Dywaniki, wy-
cieraczki i maty samochodowe.

(210) 549576 (220) 2022 11 24
(731) DANELSKI GRZEGORZ DAN-BUD - USŁUGI 

OGÓLNOBUDOWLANE, Junoszyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hygge APARTAMENTY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne.

(210) 549600 (220) 2022 11 25
(731) BROWAR RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZALEW

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 21 Butelki do picia, Kieliszki, Kubki papierowe, 
Kubki plastikowe, Kubki porcelanowe, Kufle, Kufle do piwa 
o pojemności pinta, Kufle na piwo, Kufle wykonane z cyny, 
Kufle porcelanowe, Naczynia szklane do napojów, Nalewa-
ki do butelek, Neoprenowe pokrowce na butelki, z suwa-
kiem, Nieelektryczne otwieracze do butelek, Otwieracze 
do butelek - elektryczne i nieelektryczne, Ręczne otwie-
racze do butelek, Podstawki pod butelki - stojaki, Szklanki 
bez uchwytów, Szklanki do picia piwa typu pilzner, Szklanki 
do piwa, Urządzenia do schładzania butelek, 32 Brzeczka 
piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo - piwo ze słodu pa-
lonego, Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), 
Kwas chlebowy - napoje bezalkoholowe, Mineralizowane 
piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na ba-
zie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, 
Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo peł-
ne jasne, Piwo lager, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, 
Piwo słodowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo Hefewe-
izen, Piwo AIPA, Barley Wine - piwo, Piwo typu saison, Piwo 
Pils, Piwo o smaku kawy, Piwo typu koźlak, Porter - rodzaj 
mocnego, ciemnego piwa, Shandy - napój składający się 
z piwa i lemoniady, Stout - rodzaj mocnego, ciemnego 
piwa, Woda gazowana, Woda niegazowana, Woda mineral-
na, Woda źródlana, Wody smakowe.

(210) 549642 (220) 2022 11 27
(731) DM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DM-IMPORTS.PL

(531) 20.07.02, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.05.01, 26.05.06, 
26.05.16, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Agencje importowo-eksportowe, import 
pojazdów i części samochodowych, 42 Projektowanie 
i modyfikowanie karoserii samochodowych, projektowa-
nie elementów samochodowych, usługi w zakresie pro-
jektowania.
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(210) 549646 (220) 2022 11 28
(731) DM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
26.13.25

(510), (511) 39 Organizowanie wycieczek, Wynajmowanie 
samochodów.

(210) 549665 (220) 2022 11 28
(731) BAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HorseQual

(531) 03.03.01, 03.03.15, 03.04.24, 26.01.06, 26.01.15, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździec-
twa konnego [inne niż kaski jeździeckie], Buty jeździeckie, 
Kurtki jeździeckie, Rękawice jeździeckie.

(210) 549669 (220) 2022 11 28
(731) PAWŁOWSKI JANUSZ F.H.U., Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUN POWER GP

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 Banki energii.

(210) 549678 (220) 2022 11 28
(731) HELER-BRUNNÉ IZABELA SOLO UNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Solo Una
(510), (511) 3 Balsamy kosmetyczne, barwniki kosmetyczne, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty 
dla ludzi, dwustronne tasiemki do podklejania powiek, eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, 
etui na szminkę, farby do ciała (kosmetyczne), farby do wło-
sów, henna, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przy-

mocowywania sztucznych rzęs i włosów, kosmetyki do brwi, 
makijażu, pielęgnacji skóry i do rzęs, kremy kosmetyczne 
na bazie olejków eterycznych, kremy wybielające do ciała, la-
kiery do włosów i do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczają-
ce do celów kosmetycznych, mydła dezodorujące, naklejane 
ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, olejki do celów ko-
smetycznych, olejki do perfum i zapachów, ołówki do brwi, 
płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust i celów ko-
smetycznych, preparaty do demakijażu i depilacji, prepara-
ty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, puder do twarzy, szam-
pony, świece do masażu do celów kosmetycznych, toniki 
do użytku kosmetycznego, tusze do rzęs, waciki, do celów 
kosmetycznych, zestawy kosmetyków, żele do masażu, że-
lowe płatki pod oczy, 41 Badania edukacyjne, doradztwo 
zawodowe, informacja o rekreacji, komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji elektronicznej, kultura fizycz-
na, kursy korespondencyjne, malowanie twarzy, nauczanie 
indywidualne, organizacja pokazów mody w celach rozryw-
kowych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów 
piękności, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, prowadzenie zajęć fitness, przekazywanie know-how 
[szkolenia], przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how 
[szkolenie], publikowanie książek, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, szko-
lenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], 
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi pokazów 
filmowych, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi 
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi tre-
nerskie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi wyda-
wania świadectw edukacyjnych, a mianowicie zapewnianie 
szkoleń i egzaminów edukacyjnych, wypożyczanie symula-
torów szkoleniowych, 44 Aromaterapia, chirurgia plastyczna, 
depilacja woskiem, doradztwo w zakresie żywienia i odży-
wiania, fizjoterapia, fryzjerstwo, implantacja (wszczepianie) 
włosów, leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych 
w drodze hodowli, manicure, masaż, tradycyjny, masaż ja-
poński, pomoc medyczna, przekłuwanie ciała, salony pięk-
ności, tatuowanie, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi 
farbowania włosów, usługi klinik medycznych, usługi me-
dycyny alternatywnej, usługi męskich salonów fryzjerskich, 
usługi terapeutyczne, usługi w zakresie akupunktury, usługi 
w zakresie terapii zajęciowej, usługi wizażystów, wypożycza-
nie sprzętu medycznego, wypożyczanie urządzeń do ukła-
dania włosów, usługi kosmetyczne.

(210) 549710 (220) 2022 11 28
(731) GASTRO MAGAZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
(540) (znak słowny)
(540) Złoty Zając
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
Gotowe dania warzywne, Gotowe posiłki gotowane skła-
dające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki 
na bazie warzyw dla małych dzieci, Gotowe posiłki składają-
ce się głównie z ryb, Gotowe posiłki zawierające [głównie] jaj-



Nr  ZT6/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 29

ka, Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, 
warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Sałatki gotowe, 
Zupy, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 
Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe 
posiłki składające się głównie z kaczki, Gotowe posiłki skła-
dające się głównie z indyka, Grzyby gotowe do spożycia, 
Surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu 
(coleslaw), Zupy z makaronem, 35 Usługi bezobsługowych 
sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających żywność, Usługi handlu hurtowego 
w zakresie żywności, Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz 
z dostawą na miejsce, 43 Dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, Katering obejmujący żyw-
ność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność 
i napoje na bankiety, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe 
dla centrów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla do-
mów opieki, Usługi kateringowe dla firm, Usługi kateringowe 
dla placówek edukacyjnych, Usługi kateringowe dla szkół, 
Usługi kateringowe dla szpitali, Usługi kateringowe oferujące 
kuchnię europejską, Usługi kateringowe oferujące kuchnię 
hiszpańską, Usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, 
Usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań bizne-
sowo-towarzyskich, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering).

(210) 549728 (220) 2022 11 29
(731) Netflix Studios, LLC, Los Angeles, US
(540) (znak słowny)
(540) BEZCENNY
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci telewizyjnych 
seriali dramatycznych.

(210) 549818 (220) 2022 11 30
(731) BALTICMED PRZYCHODNIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDI WIZYTA.PL

(531) 07.01.08, 07.01.24, 24.13.09, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.17, 
29.01.13

(510), (511) 44 Doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, Domowa opieka pielęgniarska, Doradztwo dotyczą-
ce ochrony zdrowia, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, 
Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Ochrona zdrowia, 
Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, 
Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka pielęgniarska, Ośrod-
ki zdrowia, Prowadzenie placówek medycznych, Świadcze-
nie usług medycznych, Usługi badań medycznych związane 
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi dietetyków, 
Usługi domowej opieki zdrowotnej, Usługi doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi klinik 

medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi klinik zdro-
wia [medyczne], Usługi lekarskie, Usługi medyczne, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne 
w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne 
w zakresie pielęgniarstwa, Usługi medyczne w zakresie cu-
krzycy, Usługi opieki medycznej, Usługi opieki poporodowej 
dla kobiet, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki zdrowot-
nej za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek 
służby zdrowia, Usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, 
Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie lekar-
skich wizyt domowych, Usługi w zakresie medycyny spor-
towej, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
w zakresie szczepień, Usługi w zakresie zorganizowanej opie-
ki zdrowotnej, Wykonywanie badań medycznych, Zapew-
nianie leczenia medycznego.

(210) 549867 (220) 2022 12 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) NASZE BORY
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania 
gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, 
30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 35 Usługi 
sprzedaży, w tym internetowej, produktów spożywczych.

(210) 549883 (220) 2022 12 02
(731) NADBAŁTYCKIE RESORTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) soleo Family Resort

(531) 01.03.01, 01.03.12, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.01.06, 
27.03.12, 27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 41 Informacja o rekreacji, Obozy rekreacyjne, 
Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów 
w celach rekreacyjnych, Pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-
-sportowe [country club] wyposażone w obiekty i sprzęt 
sportowy, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Świad-
czenie usług związanych z rekreacją wodną, Udostępnianie 
klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obszarów 
rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, Udostęp-
nianie sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie terenów rekre-
acyjnych, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, 
Usługi w zakresie rekreacji, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
rozrywkowego w hotelach, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez hotele, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czaso-
wy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Za-
pewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego, Biura zakwaterowania [ho-
tele, pensjonaty], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
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nie wakacyjne i turystyczne, Hotelowe usługi kateringowe, 
Organizowanie posiłków w hotelach, Organizowanie zakwa-
terowania w hotelach, Świadczenie usług przez hotele i mo-
tele, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Usługi 
agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelo-
wych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi restauracji hotelowych, 
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach i motelach.

(210) 549897 (220) 2022 12 02
(731) GMINA ZBĄSZYŃ, Zbąszyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZBĄSZYŃ miasto nad jeziorem

(531) 03.07.06, 03.07.24, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.14, 24.11.25
(510), (511) 9 Dyski audio, Dyski pamięci zewnętrzne USB, 
Etui na okulary, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Głośniki, 
Magnesy dekoracyjne, Nagrania audio, muzyczne, dźwięko-
we, multimedialne, wideo, cyfrowe, Odblaskowe kamizelki 
ochronne, Okulary przeciwsłoneczne, Opaski do noszenia 
odblaskowe, Opaski odblaskowe ochronne, Pamięć USB 
[pendrive], Płyty kompaktowe, Powerbanki, Publikacje elek-
troniczne, Publikacje reklamowe, promocyjne, edukacyjne – 
elektroniczne, Słuchawki, Smartfony, Smycze do telefonów 
komórkowych, Telefony komórkowe, Znaki świecące, 
12 Dzwonki do rowerów, Kosze na rowery, Pokrowce na sio-
dełka do rowerów, Pompki do rowerów, Ramki do tablic reje-
stracyjnych, Sakwy na rowery, Torby rowerowe, 14 Breloki, 
breloczki ozdobne do kluczy, Medale, Medale okolicznościo-
we, Pinsy metalowe do klap garnituru, Smycze na klucze, 
Spinki do krawatów, Zegarki, zegary ścienne, 16 Afisze, Albu-
my do zdjęć, Arkusze informacyjne, Artykuły papiernicze, 
Atlasy, Bilety parkingowe, Bloczki do pisania, Bloki papierowe 
do rysowania, Broszury, Chorągiewki papierowe, Czasopi-
sma, Długopisy, Druki, Dyplomy drukowane, Dyplomy papie-
rowe, Foldery, Folie z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Formularze, Fotografie, Gazety, Grafiki, Indeksy, Kalendarze, 
Kartki z logotypem do korespondencji, Kartki do korespon-
dencji, Kartki do notowania, Kartki z podziękowaniami, Karty 
pocztowe, Karty okolicznościowe, Kartony do pakowania, 
Kartony na prezenty, Katalogi, Koperty, Koszulki na doku-
menty, Kredki do kolorowania, Kredki świecowe, Kredki 
ołówkowe, Książki, Magazyny, Mapy, Mapy geograficzne, Ma-
teriały piśmienne, Materiały szkoleniowe, Naklejki, Nalepki, 
Nalepki reklamowe, Notatniki, Notesy, Obrazy, Obwoluty [ar-
tykuły papiernicze], Odbitki, Okładki, Okładki papierowe, Pa-
pier listowy, Papierowe identyfikatory imienne, Papierowe 
materiały biurowe, Pieczęcie papierowe, Pisaki, Pisaki koloro-
we, Pisaki do kaligrafii, Plany, Plakaty, Plakietki papierowe, 
Pocztówki, Podręczniki, Podstawki pod kufle do piwa, Pod-
stawki pod filiżanki, Przewodniki, Publikacje, Publikacje rekla-
mowe, Publikacje samorządowe i o dziejach życia lokalnej 
społeczności, Pudełka kartonowe, Ramki na obrazy i fotogra-
fie, Reprodukcje graficzne, Segregatory, Skrypty, Sztandary 
papierowe, Szyldy z papieru lub z kartonu, Śpiewniki, Tablice 
ogłoszeniowe z papieru lub kartonu, Teczki [artykuły papier-
nicze], Torby papierowe do pakowania, Tuby z tektury, Ulotki, 
Zakładki do książek, Zeszyty do pisania, Zestawy do malowa-
nia dla dzieci, Zestawy kredek i pisaków, Znaczki pocztowe, 

18 Parasole, Parasole automatyczne, Piórniki, Plecaki, Pojem-
niki na wizytówki, Smycze dla zwierząt, Torby plażowe, Torby 
sportowe, Torby gimnastyczne, Torby materiałowe, Torby 
płócienne, Torby wodoodporne, Torebki, Torebki na biodra, 
Worki marynarskie, Worki ze sznurkiem, Worki żeglarskie, 
20 Drewniane opakowania, Drewniane opakowania do ga-
dżetów, Krzesła, Leżaki, Ławki, Plansze i tablice informacyjne 
niemetalowe, Plansze wystawowe, Pokrowce na odzież, Po-
krowce na ubrania, Pudełka drewniane, Składane stoły i krze-
sła, Skrzynki drewniane, Skrzynki drewniane znakowane lo-
gotypem, Stojaki, Stojaki ramowe, Stoły, Standy wystawowe, 
Stoiska wystawowe i oznakowanie, Stojaki wystawowe, 
Ścianki roll-up, Ścianki działowe, Tablice informacyjne, Tablice 
wystawowe, 21 Bidony, Butelki szklane, Butelki plastikowe, 
Butelki termiczne, Butelki izolowane, Butelki do picia, Butelki 
z tworzyw sztucznych, Deski do serwowania serów, Filiżanki, 
Kieliszki, Kieliszki do wina, Kubki termiczne, Kubki i kufle cera-
miczne, Kubki plastikowe, Kufle szklane, Lampki do wina, Mi-
ski dla zwierząt domowych, Naczynia do picia i akcesoria 
barowe, Otwieracze do butelek, Pojemniki na żywność, Po-
jemniki kuchenne, Pojemniki do przechowywania żywności, 
Pojemniki do użytku domowego, Szklanki, Termoizolacyjne 
pojemniki na żywność lub napoje, Termoizolacyjne pojemni-
ki na żywność, Torby izotermiczne, Torby izotermiczne 
na żywność, Torby termoizolacyjne na żywność i napoje, 
22 Namioty, Torby materiałowe do przechowywania, Zasło-
ny tekstylne do ochrony przed wiatrem, 24 Chorągwie tek-
stylne, Chorągiewki z tworzywa sztucznego, Flagi tekstylne, 
Flagi z tworzyw sztucznych, Koce piknikowe, Ręczniki, Ręcz-
niki sportowe szybkoschnące, Sztandary, Tekstylne ręczniki 
do ćwiczeń, 25 Bandany, Bezrękawniki, Bluzki, Buty, Czapki, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Daszki, Fartuchy, 
Kamizelki, Kapelusze przeciwsłoneczne, Klapki, Kostiumy ką-
pielowe, Koszule, Koszulki, Koszulki z nadrukami, Koszulki 
polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki bez rękawów, Kra-
waty, Nakrycia głowy, Marynarki, Marynarki do garniturów, 
Obuwie, Odzież, Odzież sportowa, Opaski na głowę, Opaski 
materiałowe na uszy, Palta, Peleryny, peleryny [płaszcze], Pa-
ski, Płaszcze przeciwdeszczowe, Podkoszulki, Pulowery, Ręka-
wiczki, Skarpetki, Spodnie, Spodenki, T-shirty z krótkim ręka-
wem, 27 Maty do siedzenia, Maty plażowe, Maty do zabawy, 
Maty podłogowe tekstylne, Maty piankowe, 28 Akcesoria 
do pływania, Bumerangi, Deski do pływania, Dyski do rzuca-
nia, Dyski latające, Makarony pływackie, Paletki do gier, Palet-
ki do gier na rzepy, Pianki do pływania, Piłki futbolowe, Piłki 
do koszykówki, Piłki sportowe nadmuchiwane, Rękawki 
do pływania, Skakanki, Taśmy do ćwiczeń, Zabawki, Zabawki 
do basenu, 30 Batony i guma do żucia, Cukierki, Czekolada, 
33 Wino, Wódka, 35 Agencje reklamowe, Badania opinii pu-
blicznej i badania rynku, Badania rynkowe, Informacja o dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
działalności gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych i promocyjnych, Organizowanie, prowadzenie i obsłu-
ga kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów 
towarów, prezentacji, Organizacja wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych regionu, Organizowanie wystaw 
w celach reklamowych i handlowych, Organizowanie poka-
zów i wystaw towarów i usług, Organizowanie spotkań biz-
nesowych, Organizowanie targów handlowych i reklamo-
wych, Promocja sprzedaży, Promocja turystyki, Promocja 
w zakresie sprzedaży usług polegających na udzielaniu licen-
cji na używanie znaku towarowego podmiotom wytwarzają-
cym produkty lub świadczącym usługi na terenie Gminy 
i Miasta Zbąszyń, Publikowanie tekstów reklamowych, Rekla-
ma na billboardach, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyj-
nych oraz podczas imprez zbiorowych, Rozpowszechnianie 
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materiałów reklamowych i promocyjnych opatrzonych zna-
kiem towarowym, Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych i promocyjnych opatrzonych znakiem towarowym, 
zwłaszcza takich jak: mapy, broszury, przewodniki, śpiewniki, 
czasopisma, kalendarze, katalogi, kartki pocztowe, widoków-
ki, przybory szkolne, długopisy, pióra, ołówki, odzież, nakry-
cia głowy, koszulki, czapeczki, szklanki, kufle, napoje i przeką-
ski, zabawki, maskotki, gry, rekwizyty do gier, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych: próbek, druków, prospek-
tów, broszur, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Usługi w zakresie działalności informacyjnej, Usługi w zakre-
sie reklamy, Usługi promocji gospodarczej gminy i podmio-
tów powiązanych z gminą, Usługi reklamy radiowej, telewi-
zyjnej, prasowej i internetowej, Usługi menedżerskie, Usługi 
w zakresie kreowania wizerunku gminy, w tym poprzez rekla-
mę i promocję działań podejmowanych przez gminę i pod-
mioty powiązane z gminą w związku z ich działalnością go-
spodarczą, kulturalną i handlową, Usługi reklamowe związa-
ne z działalnością Gminy i Miasta Zbąszyń, Usługi związane 
z promocją Gminy i Miasta Zbąszyń, Usługi w zakresie infor-
macji marketingowej i promocyjnej: o walorach przyrody, 
zabytków architektury, tradycji i zwyczajów regionalnych, 
historii i legend z przeszłości i teraźniejszości, Organizowanie 
imprez promujących Gminę i Miasto Zbąszyń, Usługi infor-
macyjne o działalności handlowej i gospodarczej regionu, 
Usługi reklamy i promocji produktów, wyrobów oraz towa-
rów pochodzących z regionu, Usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, Usługi podatkowe, Usługi pośred-
nictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą po-
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami po-
trzebującymi finansowania, Usługi public relations, Wyceny 
handlowe, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wynajmowa-
nie powierzchni na cele reklamowe, Zarządzanie w działal-
ności gospodarczej, 38 Dostarczanie wiadomości za pośred-
nictwem środków elektronicznych, Emisja programów tele-
wizyjnych i radiowych, Emisja programów telewizyjnych 
za pośrednictwem Internetu, Emisja programów telewizyj-
nych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub 
bezprzewodowych, 41 Doradztwo zawodowe, Dostarczanie 
filmów na żądanie (VOD), Edukacja w zakresie walorów przy-
rody, zabytków architektury, tradycji i zwyczajów regional-
nych, historii i legend oraz innych informacji dotyczących 
gminy, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach roz-
rywkowych i rekreacyjnych, Informacja o edukacji i rekreacji, 
Informacja o wypoczynku, Muzyczne usługi wydawnicze, 
Nauczanie, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, Orga-
nizowanie imprez o charakterze edukacyjnym lub rozrywko-
wym, Organizowanie imprez rozrywkowych, estradowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, 
sportowych, plenerowych, Organizowanie festiwali, festiwali 
telewizyjnych, festynów, jarmarków, koncertów, pokazów 
o charakterze edukacyjnym, widowisk multimedialnych, wi-
dowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych, po-
kazów laserów, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
i rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach edukacyj-
nych lub kulturalnych, Organizowanie konkursów, Organizo-
wanie konkursów sportowych, Organizowanie loterii, turnie-
jów, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych i eduka-
cyjnych, Organizowanie obozów sportowych, Organizowa-
nie tematycznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych 
w celach rozrywkowych, edukacyjnych lub szkoleniowych, 
Pisanie scenariuszy, Produkcja spektakli, Przygotowywanie, 
produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
przedstawień teatralnych, Produkcja filmów, Publikowanie 
książek, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Przedszkola, Sprawdziany edukacyjne, Szkoły, Szkoły z inter-

natem, Usługi wydawnicze, Publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, Rezerwowanie miejsc na pokazy i im-
prezy sportowe, Telefoniczne udzielanie informacji o impre-
zach kulturalnych, rozrywkowych, naukowych, edukacyj-
nych, Telefoniczne udzielanie informacji o festiwalach telewi-
zyjnych, organizowanych konferencjach, seminariach, zjaz-
dach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych 
i edukacyjnych, Telefoniczne udzielanie informacji w zakresie 
organizacji wypoczynku, Tłumaczenia, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu muzealnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowe-
go, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobra-
nia], Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi biblio-
teczne, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi 
klubowe [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwi-
czenia fizyczne], Usługi parków rozrywki, Usługi orkiestry, 
Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, 
Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi rozrywkowe, 
usługi trenerskie, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[rozrywka], Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi 
kształcenia praktycznego, Usługi doskonalenia zawodowe-
go, Usługi sportowe, Usługi artystyczne, Usługi konferansje-
rów, Usługi impresariów w działalności artystycznej, Usługi 
animatorów, Usługi studiów nagrań i studiów filmowych, 
Usługi obsługi technicznej produkcji telewizyjnej i filmowej, 
Usługi związane z organizacją wypoczynku, Usługi w zakre-
sie organizacji i prowadzenia kursów i szkoleń, Usługi repor-
terskie, Wydawanie nagrań na płytach CD, Wynajmowanie 
obiektów sportowych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wypoży-
czanie zabawek, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub 
sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Wystawy muzealne, 
45 Udzielanie licencji na używanie znaku towarowego pod-
miotom wytwarzającym produkty bądź świadczącym usługi 
na terytorium gminy i powiatu nowotomyskiego, Udzielanie 
licencji osobom trzecim na używanie znaku towarowego.

(210) 549929 (220) 2022 12 05
(731) PIWNY ZAKĄTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁONE RESIDENCE

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.03.23, 26.11.06, 
26.11.08, 26.11.09, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18

(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, 43 Usługi 
hotelowe, noclegi, Wynajem miejsc wakacyjnych i noclego-
wych, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, 44 Usługi SPA.

(210) 549944 (220) 2022 12 05
(731) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) strongair
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, arma-
tura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, Systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: klimaty-
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zacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: nawiewcze, Systemy, instalacje, urządze-
nia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do filtracji po-
wietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: do nawilżania powietrza, Systemy, insta-
lacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do osuszania powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: do dezodoryzacji, Syste-
my, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regu-
lacyjna: do oczyszczania powietrza, Systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: chłodnicze, Systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do suszenia, Akce-
soria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części 
do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń, 
aparatury, armatury zawarte w klasie 11, 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wy-
syłkowej i internetowej towarów takich jak: systemy HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: wenty-
lacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: klimatyzacyjne, systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze, 
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: do filtracji powietrza, systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do nawil-
żania powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: do osuszania powietrza, sys-
temy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym re-
gulacyjna: do dezodoryzacji, systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do oczyszczania po-
wietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: grzewcze, systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: chłodnicze, akceso-
ria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części 
do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń, 
aparatury i armatury, Usługi reklamowe, Rozpowszechnianie 
materiałów, ulotek, prospektów, druków, próbek, ogłoszeń 
reklamowych, Reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Marketing i reklama 
społeczna, Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Sonda-
że, ekspertyzy oraz prognozy rynkowe i ekonomiczne, Do-
radztwo i informacja w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Dobór 
personelu, Działalność polegająca na zaopatrywaniu osób 
trzecich w towary lub usługi, Analizy kosztów, Reprezentacja 
o charakterze handlowym interesów podmiotów zrzeszo-
nych w organizacji pracodawców, wytwórców, producen-
tów, usługodawców lub w innej organizacji o charakterze 
gospodarczym albo zawodowym, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami, Zarządzanie grupą przedsiębiorstw, 
Organizowanie sieci przedsiębiorców, Organizowanie wy-
staw, targów, forów reklamowych lub handlowych, promo-
cyjnych, Pokazy sprzętu z zakresu wentylacji, klimatyzacji, 
filtracji i oczyszczania powietrza, nawilżania i osuszania po-
wietrza, dezodoryzacji powietrza i zarządzania powietrzem, 
37 Montaż, instalowanie, naprawy, konserwacja, renowacja 
systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury (w tym 
regulacyjnej): wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, nawiew-
czych, do filtrowania powietrza, do nawilżania powietrza, 
do osuszania powietrza, do dezodoryzacji, do oczyszczania 
powietrza, grzewczych, chłodniczych, do suszenia, 42 Bada-
nia naukowe, Prace badawczo-rozwojowe, Badania i analizy 
inżynieryjne (w tym chemiczne i dotyczące ochrony środo-
wiska), Wydawanie opinii technicznych, Doradztwo w za-

kresie projektowania i doboru urządzeń, Usługi projektowe, 
Wskazane powyżej usługi dotyczą: instalacji, urządzeń, apa-
ratury, armatury, wyposażenia w dziedzinach: wentylacji, kli-
matyzacji, nawiewu, filtracji powietrza, nawilżania powietrza, 
osuszania powietrza, ogrzewnictwa, chłodnictwa, ekologii, 
suszenia, dezodoryzacji, tworzenia oprogramowania kom-
puterowego, testowania, planowania.

(210) 549999 (220) 2022 12 06
(731) MUSIAŁ MARIUSZ MPA, Mechelinki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(531) 27.05.21, 27.05.22
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi doradcze w zakresie 
sztuki kulinarnej, Usługi restauracyjne, Usługi barowe, Ka-
wiarnie, Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, Usługi doradcze 
dotyczące żywności, Usługi barów i restauracji, Usługi rezer-
wacji miejsc w restauracjach, Kontraktowe usługi w zakresie 
żywności, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posił-
ków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 
Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usłu-
gi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi oceny jedzenia [dostarczanie in-
formacji na temat jedzenia i picia], Restauracje samoobsługo-
we, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje dla turystów, 
Restauracje z grillem, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Bary, Usługi koktajlbarów, Usługi w zakresie pubów, Dokony-
wanie rezerwacji restauracji i posiłków, Organizacja przyjęć 
[żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Rezerwacja 
stolików w restauracjach, Usługi ogródków piwnych, Usługi 
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Imprezy [zapewnia-
nie jedzenia i napojów], Usługi w zakresie działalności gastro-
nomicznej, Usługi gastronomiczne w zakresie serwowania 
posiłków, ciast, napojów, ciepłych napojów, win, Przygo-
towywanie posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi degustacji 
win (dostarczanie napojów), Serwowanie żywności i napo-
jów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości.

(210) 550000 (220) 2022 12 06
(731) MUSIAŁ MARIUSZ MPA, Mechelinki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bacari

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi doradcze w zakresie 
sztuki kulinarnej, Usługi restauracyjne, Usługi barowe, Ka-
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wiarnie, Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, Usługi doradcze 
dotyczące żywności, Usługi barów i restauracji, Usługi rezer-
wacji miejsc w restauracjach, Kontraktowe usługi w zakresie 
żywności, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posił-
ków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 
Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usłu-
gi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi oceny jedzenia [dostarczanie in-
formacji na temat jedzenia i picia], Restauracje samoobsługo-
we, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje dla turystów, 
Restauracje z grillem, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Bary, Usługi koktajlbarów, Usługi w zakresie pubów, Dokony-
wanie rezerwacji restauracji i posiłków, Organizacja przyjęć 
[żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Rezerwacja 
stolików w restauracjach, Usługi ogródków piwnych, Usługi 
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Imprezy [zapewnia-
nie jedzenia i napojów], Usługi w zakresie działalności gastro-
nomicznej, Usługi gastronomiczne w zakresie serwowania 
posiłków, ciast, napojów, ciepłych napojów, win, Przygo-
towywanie posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi degustacji 
win (dostarczanie napojów), Serwowanie żywności i napo-
jów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości.

(210) 550009 (220) 2022 12 06
(731) GOCZOŁ ANDRZEJ SISSEL, Chełm Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Christie’s

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 550024 (220) 2022 12 07
(731) LICHACY MICHAŁ GRAFFITI, Wieluń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAFFITI

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, Doradztwo dotyczą-
ce reklamy, Publikowanie druków do celów reklamowych, 
Publikowanie druków do celów reklamowych w postaci 
elektronicznej, Publikowanie materiałów reklamowych on-
line, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych 
i promocyjnych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam 
na rzecz osób trzecich, Dystrybucja drukowanych mate-
riałów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek], Promowanie sprzedaży towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów 
drukowanych i konkursy promocyjne, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z drukami, Kserografia, Kopiowanie akt [pa-
pier], Fotokopiowanie, Agencje reklamowe, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Reklama billboardowa, Wynajmo-
wanie nośników reklamowych, Wynajem fotokopiarek, 

Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 40 Usługi 
drukowania, Drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz 
logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych 
i reklamowych, Drukowanie reklam, Laminowanie, Gra-
werowanie, Grawerowanie pieczątek, Produkcja pieczątek 
gumowych, Kopiowanie zdjęć, Kopiowanie filmów, Ko-
piowanie nagrań dźwiękowych, Druk typograficzny, Druk 
sitowy, Drukowanie wizytówek, Drukowanie wzorów, Dru-
kowanie fotograficzne, Drukowanie książek, Drukowanie 
cyfrowe, Usługi druku offsetowego, Usługi składania druku, 
Usługi wykańczania druków [składanie], Usługi wykańcza-
nia druków [introligatorstwo], Usługi wykańczania druków 
[cięcie], Drukowanie obrazów na przedmiotach, Udzielanie 
informacji dotyczących usług drukarskich, Usługi w zakre-
sie drukowania materiałów papierniczych, Drukowanie 
cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, Drukowanie 
ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, Udzie-
lanie informacji związanych z usługami drukowania foto-
graficznego, Usługi cyfrowego drukowania książek i innych 
dokumentów na zamówienie.

(210) 550050 (220) 2022 12 06
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) basy

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Jednorazowe wkładki urologiczne dla kobiet 
mających problem z nietrzymaniem moczu, jednorazowe 
wkładki urologiczne dla mężczyzn mających problem z nie-
trzymaniem moczu, jednorazowe pieluchy anatomiczne dla 
osób mających problem z nietrzymaniem moczu, jedno-
razowe majtki chłonne dla osób mających problem z nie-
trzymaniem moczu, jednorazowe pieluchomajtki dla osób 
mających problem z nietrzymaniem moczu, jednorazowe 
pieluchy z pasem biodrowym dla osób mających problem 
z nietrzymaniem moczu, 10 Jednorazowe podkłady higie-
niczne dla osób mających problem z nietrzymaniem moczu.

(210) 550076 (220) 2022 12 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) BOROWIACKIE
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, 
owoce morza, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, wa-
rzywa, przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory 
warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, sery białe, 
sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania gotowe 
na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy ziem-
niaczane, chipsy mięsne, chipsy mięsne, dipy, sosy, ekstrak-
ty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy, 
oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 550146 (220) 2022 12 09
(731) MARGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
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(540) Prolnject
(510), (511) 10 Strzykawki do celów medycznych, 35 Sprze-
daż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

(210) 550154 (220) 2022 12 09
(731) RMG GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety z białek serwatkowych, Su-
plementy diety z drożdży piwowarskich, Suplementy diety 
zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety 
zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające glukozę, 
Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety 
zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające 
lecytynę, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
Suplementy diety zawierające olej lniany, Suplementy diety 
zawierające propolis, Suplementy diety zawierające pyłek 
kwiatowy, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Su-
plementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suple-
menty witaminowe w postaci plastrów, Tabletki wspoma-
gające odchudzanie, 9 Interfejsy komputerowe, Inteligentne 
bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, 
Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale 
z ekranami dotykowymi, Kodowane identyfikacyjne bran-
soletki magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne, Kodo-
wane karty-klucze, Neony reklamowe, Ochraniacze głowy 
do uprawiania sportu, Ochraniacze na ekrany telefonów 
komórkowych, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne 
do pobierania, Programy komputerowe (oprogramowanie 
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy 
sterujące komputerowe, nagrane, 10 Analizatory składu ciała, 
Odzież kompresyjna, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje bez-
alkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, Napoje energetyzujące, Napoje gazowa-
ne (proszek do wytwarzania - ), Napoje izotoniczne, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty 
mleka, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogaco-
ne proteinami, 35 Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, 
Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania 
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośred-
nia reklama pocztowa, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji 

dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działal-
ności gospodarczej, Kolportaż próbek, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Marketing opierający się na współpracy z influen-
cerem [influencer marketing], Marketing ukierunkowany, 
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Nego-
cjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trze-
cich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, 
Obróbka tekstów, Optymalizacja stron internetowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Or-
ganizacja wydarzeń komercyjnych, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamo-
wych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych 
lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promocja towarów przy pomocy influencerów, Promowanie 
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń spor-
towych, Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie badań 
dotyczących rentowności przedsiębiorstw, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama  
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, 
Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszech-
nianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporzą-
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub re-
klamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Statystyczne 
zestawienia, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nie-
obecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiado-
mości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi doradcze w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla 
sportowców, 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura 
fizyczna, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sporto-
wych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
zawodów sportowych, Prowadzenie zajęć fitness, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy bizne-
sowej i know-how [szkolenie], Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Sport (wypożyczanie sprzętu - ) [z wy-
jątkiem pojazdów], Tworzenie podcastów, Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu sportowego, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwicze-
nia fizyczne], Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej 
do celów szkoleniowych, Usługi rozrywkowe, Usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, 
Wynajmowanie obiektów sportowych, 42 Aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, Monitoring systemów kom-
puterowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
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użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego 
logowania dla aplikacji online, Usługi w zakresie projek-
towania logo.

(210) 550175 (220) 2022 12 09
(731) MARGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Luxlnject
(510), (511) 10 Strzykawki do celów medycznych, 35 Sprze-
daż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

(210) 550176 (220) 2022 12 09
(731) MARGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ProPrecision
(510), (511) 10 Strzykawki do celów medycznych, 35 Sprze-
daż detaliczna środków farmaceutycznych, Weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

(210) 550236 (220) 2022 12 12
(731) POGORIA MORSUJE, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pogoria Morsuje Dąbrowa Górnicza

(531) 03.11.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Ręczniki, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki kąpie-
lowe, Duże ręczniki, Ręczniki golfowe, Ręczniki frotte, Ręczni-
ki tureckie, Ręczniki plażowe, Ręczniki kuchenne, Ręczniki 
bawełniane, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), Duże ręczniki 
kąpielowe, Ręczniki do rąk, Ręczniki do twarzy, Ręczniki 
z kapturem, Ręczniki [duże, kąpielowe], Ręczniki plażowe 
[tekstylne], Kuchenne ręczniki [tekstylne], Tekstylne ręczniki 
kuchenne, Ręczniki dla dzieci, Ręczniki tekstylne, sprasowa-
ne, Ręczniki do jogi, Ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, Ja-
pońskie ręczniki bawełniane (tenugui), Tekstylne ręczniki 
do ćwiczeń, Ręczniki kąpielowe do owijania, Tekstylne ręcz-
niki do twarzy, Ręczniki [tekstylne] przystosowane do do-
zowników, Ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, 
Ręczniki [tekstylne] dla małych dzieci, Ręczniki tekstylne 
sprzedawane w kompletach, Ręczniki tekstylne do suszenia 
włosów, Ręczniki - turbany do suszenia włosów, Ścierki 
do osuszania szkła [ręczniki], Ręczniki do rąk z materiałów 
tekstylnych, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, 
Ręczniki do rąk wykonane z materiałów tekstylnych, Tekstyl-
ne ręczniki z logo amerykańskich drużyn futbolowych, Prze-
ścieradła kąpielowe, Rękawice kąpielowe, Tekstylne artykuły 
kąpielowe, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, Materiał 
ręcznikowy, Materiały ręcznikowe [tekstylne] przystosowane 
do dozowników, Materiały ręcznikowe [tekstylne], Myjki 
do twarzy, Myjki do twarzy tekstylne, Myjki do twarzy w po-
staci rękawiczek, Narzuty frotte, Poszewki na kołdry, Myjki 
do twarzy z tkaniny frotte, Kołdry frotte, Kołdry [poszwy], 
Ściereczki do mycia ciała [inne niż do celów medycznych], 
Ściereczki do mycia ciała z tekstylnych materiałów tkanych 
[inne niż do celów medycznych], Ściereczki do mycia ciała 
z materiałów tekstylnych nietkanych [inne niż do celów me-

dycznych], Bielizna pościelowa i koce, 25 Akcesoria na szyję, 
Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Skórzane nakrycia głowy, 
Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki 
damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia 
głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy 
[odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], 
Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty 
[odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], 
Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], 
Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, 
Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tka-
na, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież 
lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmi-
rowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombi-
nezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dol-
ne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże 
luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież 
z imitacji skóry, Garnitury w sportowym stylu, Gorsety 
[odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe 
ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież 
wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Let-
nie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Chińskie 
sukienki cheongsams, Luźne sukienki ciążowe, Sukienki cią-
żowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki 
o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sporto-
we, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Ko-
szule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule 
z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzch-
nie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z na-
drukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rę-
kawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim ręka-
wem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule 
hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, 
Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie 
sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy 
[spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie 
dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki 
baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alla-
dynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniu-
my [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan 
[bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kami-
zelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami 
i długą, szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, Ża-
kiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swe-
try marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swe-
try z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, 
Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze 
plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze 
damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze 
przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krót-
kie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Kurt-
ki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki 
dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurt-
ki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, 
Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki 
sportowe, Krótkie kurtki cieple, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki 
z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe 
z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki 
marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chust-
ki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejs-
bolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez 
daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Ka-
pelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, 
Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], 
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Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale - tuby, Chusty, 
szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki je-
dwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z try-
kotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, 
Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dzie-
cięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku 
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie robo-
cze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimna-
styczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obu-
wie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie codzien-
ne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie wspinacz-
kowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki [obuwie], 
Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obuwie do gol-
fa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie 
codziennego użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla nie-
mowląt, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie do łowie-
nia ryb, Obuwie wykonane z drewna, Obuwie na plażę, Obu-
wie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków, Obuwie inne 
niż sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie], Obuwie męskie 
i damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie 
[z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Buty tenisowe [obu-
wie sportowe], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholew-
ką [obuwie pasowe], Obuwie do celów rekreacji, Obuwie, 
Rękawiczki [odzież], Odzież męska, damska i dziecięca, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie nastę-
pujących towarów: akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obu-
wie, odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], 
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], 
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakry-
cia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], 
odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież co-
dzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], 
odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki 
[odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], 
topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki 
[odzież], odzież damska, odzież tkana, body [odzież], odzież 
wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, 
odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski 
[odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna 
[odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież 
wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulo-
wery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurt-
ki jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ociepla-
cze na ręce [odzież], odzież z imitacji skóry, garnitury w spor-
towym stylu, gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komple-
ty odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska i dzie-
cięca, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki 
damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, 
cheongsams (chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, su-
kienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne su-
kienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule 
sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane ko-
szule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, 
koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie koszule 
wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki 
z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi 
rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rę-
kawem, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, ko-
szule hawajskie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico-
-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, 
spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, 
bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, 
spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-spodenki, 
spódniczki baletowe, taśmy do spodni pod stopy, spodnie 
pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódni-
cą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie 
do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, płaszcze, 

spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowatymi 
spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombi-
nezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry 
polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, swetry bez ręka-
wów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykończeniem 
przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wieczorowe, 
płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze], 
płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, 
płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z ba-
wełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki fu-
trzane, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżin-
sowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki 
puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocie-
plane kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pi-
lotki, kurtki sportowe, krótkie kurtki cieple, ciepłe kurtki robo-
cze, kurtki z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciw-
deszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzę-
dowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kapturem chro-
niące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki 
[apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, 
czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, 
czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztuczne-
go futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze 
plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki 
[kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tu-
by, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, 
szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tyl-
ko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wo-
kół szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, wypraw-
ki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, obu-
wie robocze, obuwie wojskowe, obuwie piłkarskie, obuwie 
gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie lekkoatletyczne, 
obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie co-
dzienne, obuwie damskie, obuwie gumowe, obuwie wspi-
naczkowe, balerinki [obuwie], obuwie plażowe, wkładki 
[obuwie], obuwie rekreacyjne, obuwie na polowania, obu-
wie do golfa, obuwie do wspinaczki, obuwie dla mężczyzn, 
obuwie codziennego użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla 
niemowląt, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do ło-
wienia ryb, obuwie wykonane z drewna, obuwie na plażę, 
obuwie wykonane z winylu, obuwie dla rybaków, obuwie 
inne niż sportowe, kalosze [wkładane na obuwie], obuwie 
męskie i damskie, buty treningowe [obuwie sportowe], obu-
wie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], buty tenisowe 
[obuwie sportowe], pasy do obuwia łączące podeszwę 
z cholewką [obuwie pasowe], obuwie do celów rekreacji, 
obuwie, rękawiczki [odzież], odzież męska, damska i dziecię-
ca, Gry, gry elektroniczne, gry towarzyskie, gry sportowe, sza-
chy [gry], gry madżong, gry automatyczne, kule [gry], gry - 
łamigłówki, gry fabularne, gry muzyczne, gry mechaniczne, 
lotki [gry], gry go, gry karciane, gry memory [gry pamięcio-
we], gry planszowe, gry quizowe, kości do gry, gry w kości, 
gry (balony do -), balony do gry, piłki do gry, kule do gry, gry 
uruchamiane monetą, gry z obręczami, miniaturki do gry, gry 
akcji zręcznościowe, rzut podkową [gry], gry w hokeja, karty 
do gry, automaty do gry, edukacyjne gry elektroniczne, gry 
(żetony do -), gry (karty do -), gry typu pinball, przenośne 
[podręczne] gry komputerowe, wyposażenie do gry ma-
dżong, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, gry towa-
rzyskie na przyjęcia, karty do gry i gry w karty, automatyczne 
gry elektroniczne, elektroniczne gry planszowe, chińskie 
warcaby [gry], gry-łamigłówki logiczne, gry z tarczami strzel-
niczymi, gry z samochodami wyścigowymi, kamyki do gry 
go, japońskie karty go gry, plansze do gry go, szachy japoń-
skie [gry Shogi], gry polegające na budowaniu, gry w kule 
[boule], zestawy zabawek budowlanych [gry], karty na wy-
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mianę [gry karciane], plansze do gry w warcaby, kubki na ko-
ści do gry, przenośne [podręczne] elektroniczne gry wideo, 
elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, gry nadmuchiwane 
do basenów, gry zręcznościowe w koszykówkę, podręczne 
konsole do gry, gry automatyczne na monety, piłki do gry 
netball, rakiety do gry w racquetball, markery do gry w paint-
ball, pudełka na katy do gry, piłki do gry w rugby, gry związa-
ne z postaciami fikcyjnymi, japońskie karty go gry [Utagaru-
ta], pierścienie do rzucania [gry], stołowe gry w koszykówkę, 
elektroniczne gry w rzutki, maszyny do gry w kręgle, kosze 
do gry w koszykówkę, gry przenośne z wyświetlaczami cie-
kłokrystalicznymi, zestawy do gry planszowej młynek, sprzęt 
do gry w bilarda, lotki do gry rakietkami hagoita, rękawice 
do gry w kręgle, plansze do gry w Shogi, nałokietniki do gry 
w krykieta, piłki do gry w polo, gry polegające na rzucaniu 
workami, kule do gry w bocce, koreańskie karty do gry [Hwa-
too], sprzęt do gry w bingo, siatki do gry w racquetball, kule 
do gry w kręgle, dętki do piłek do gry, karty do gry w keno, 
tarcze do gry w rzutki, piłki do gry w racquetball, sprzęt 
do gry w bilard, słupki do gry w siatkówkę, japońskie karty 
do gry [hanafuda], rękawice do gry w softball, siatki do gry 
w piłkę, przenośne [podręczne] gry typu flippery, japońskie 
gry w kości [sugoroku], koreańskie gry planszowe [Yut Nori], 
kije do gry w bandy, piłki do gry w unihokeja, bramki do gry 
w bandy, piłki do gry w bandy, krążki do gry w hokeja, bile 
ponumerowane do gry w bilard, zestawy do gry w kręgle 
[skittles], japońskie poziome automaty do gry w pinball [au-
tomaty do gry w smartball], zabawki i gry dla zwierząt domo-
wych, pneumatyczne markery do gry w paintball, maszyny 
do gry w pinball, kije do gry w shuffleboard, piłki do gry „pił-
ka na uwięzi”, rękawice do gry w piłkę nożną, gry z piłeczką 
i paletką [paddleball], kije do gry w polo [mallety], przyrządy 
do tasowania kart do gry, pomoce treningowe do gry w gol-
fa, urządzenia do treningu gry w golfa, bazy domowe do gry 
w softball, siatki do gry w piłkę siatkową, przenośne [pod-
ręczne] gry z ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami, zestawy 
do gry w tee-ball, gry polegające na rzucaniu obręczy [pier-
ścieni], szafki na tarcze do gry w strzałki, deseczka z otwora-
mi do gry w cribbage, antenki do siatek do gry w siatkówkę, 
pokrowce na rakiety do gry w squasha, drewniane figury 
do gry shogi (koma), piłki do gry w paddle tenis, kije bilardo-
we [do gry w pool], gry, zabawki i akcesoria do zabawy, piłki 
do gry w futbol amerykański, rękawice do gry w piłkę ręczną, 
kulki wypełnione farbą do gry w paintball, gryfy do hantli 
[do podnoszenia ciężarów], zabawki do gryzienia dla zwie-
rząt, niejadalne, gry planszowe i urządzenia do hazardu, karty 
do tarota [karty do gry], stoły automatyczne do gry w mah-
jong, piłki do gry w dwa ognie, piłki do gry w sepak takraw, 
sprzęt do gry w piłkę siatkową, przenośne bramki do gry 
w baseball, naramienniki do gry w futbol amerykański, siatki 
do uprawiania gry w golfa, gry wojenne z użyciem figurek 
żołnierzy, nałokietniki do gry w futbol amerykański, nakolan-
niki do gry w futbol amerykański, miseczki na kamienie 
do gry go (miseczki goke), siatki do bramek do gry w piłkę 
nożną, poziome automaty do gry w pinball [automaty korin-
to], żetony i kostki do gry [wyposażenie do gier], elektronicz-
ne gry salonowe [urządzenia na monety lub żetony], rękawi-
ce dla chwytaczy do gry w baseball, gry polegające na rzu-
caniu pierścieni na słupek, sprzęt do gry w Shogi (japońskie 
szachy), etui na rzutki do gry w darta, małe piłki do gry w pił-
kę nożną, shafty do rzutek (do gry w darta), karty do gry ka-
ruta (japońska gra karciana), nakładki z tarczą do gry w rzutki, 
gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, 
przenośne place do gry w ga-ga, ochraniacze na nogi [ochra-
niacze do gry w krykieta], piłki do gry w hokeja na trawie, 
łyżwy do gry w hokeja na lodzie, naciągi do rakiet do gry 
w racquetball, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje 

telekomunikacyjne, karty do gry do wykonywania sztuczek 
magicznych, bandy do stołów bilardowych [sprzęt do gry], 
ochraniacze na ramiona do gry w baseball, torby na piłki 
do gry w lacrosse, ochraniacze ciała do gry w futbol amery-
kański, automaty do gry pinball [na monety lub nie], kreda 
do kijów do gry w pool bilard, interaktywne krzesła przysto-
sowane do grania w gry wideo, kulki wypełnione farbą 
do gry w paintball [pociski], flippery [automaty do gry] 
na monety lub żetony, ochraniacze klatki piersiowej do gry 
w futbol amerykański, gry elektroniczne inne niż te przysto-
sowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, 
błoto do wcierania w piłki do gry w baseball i softball, sprzęt 
do gier wideo, gry na automatach i maszyny rozrywkowe, 
krążki do gry w hokeja na stołach do grania, spodenki 
z ochraniaczami do gry w futbol amerykański, ochraniacze 
na nogi do gry w futbol amerykański, urządzenia do odsyła-
nia kul do gry w kręgle, ochraniacze dla bramkarza do gry 
w hokeja na trawie, gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla 
zwierząt domowych, rakietki do gry w hokeja na stołach 
do grania, usztywnione ochronne artykuły do użytku pod-
czas gry w krykieta, grzechotki dla dzieci z gryzakiem w for-
mie pierścienia, japońskie pionowe automaty do gry w pin-
ball [automaty pachinko], dopasowane pokrowce do rakiet 
do gry w racquetball, Zabawki, zabawki bambusowe, pistole-
ty [zabawki], pojazdy [zabawki], zabawki elektroniczne, plu-
szowe zabawki, zabawki bujane, zabawki mówiące, zabawki 
nakręcane, kolejki zabawki, flippery [zabawki], zabawki drew-
niane, zabawki edukacyjne, huśtawki [zabawki], szybowce 
zabawki, zabawki budowlane, garaże zabawki, hulajnogi [za-
bawki], puzzle [zabawki], wrotki [zabawki], sanki [zabawki], 
bąki [zabawki], zabawki dmuchane, sanie [zabawki], modele 
[zabawki], psy zabawki, teleskopy zabawki, zabawki inteli-
gentne, zabawki modułowe, zabawki wypchane, zabawki 
pluszowe, zabawki muzyczne, wiaderka [zabawki], drony (za-
bawki), zabawki giętkie, zabawki mechaniczne, kapiszony 
wybuchowe [zabawki], zabawki dla ptaków, zabawki 
do wanny, rowery trójkołowe [zabawki], zabawki z tkanin, od-
bijające się zabawki, pneumatyczne pistolety [zabawki], za-
bawki zawierające skarbonki, zabawki dla dzieci, zabawki dla 
niemowląt, zabawki [figurki] akcji, zabawki na baterie, me-
chaniczne zabawki akcji, zabawki dla zwierząt, nakręcane 
chodzące zabawki, zabawki do ciągnięcia, świecące pałeczki 
- zabawki, zabawki do kołysek, wypchane zwierzęta [zabaw-
ki], sztuczne ognie - zabawki, zabawki do jeżdżenia, zabawki 
do szkicowania, leżaczki bujane (zabawki), zabawki tryskają-
ce wodą, baseny kąpielowe [zabawki], zabawki do wody, za-
bawki dla psów, zabawki do pchania, zabawki do boksowa-
nia, zabawki z metalu, pistolety aerozolowe [zabawki], zesta-
wy magika [zabawki], bańki mydlane [zabawki], wieloczę-
ściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki dla kotów, zabawki 
sterowane radiowo, zabawki do ściskania, zabawki zdalnie 
sterowane, zabawki wypchane ziarenkami, zabawki do pia-
sku, zabawki do rysowania, zabawki na kółkach, zdalnie ob-
sługiwane latające zabawki, zabawki wykonane z gumy, po-
jazdy sterowane radiowo [zabawki], zestawy do gotowania 
[zabawki], elektryczne zabawki [figurki] akcji, modele loko-
motyw parowych [zabawki], nadmuchiwane zabawki do ką-
pieli, inteligentne pluszowe zabawki, elektroniczne zabawki 
wielofunkcyjne, zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, 
zabawki do piaskownicy, zabawki mechaniczne [z metalu], 
elektroniczne zabawki do nauki, zabawki akcji na baterie, 
klocki do łączenia [zabawki], zwierzęta zabawki napędzane 
silnikiem, zabawki rozwojowe dla niemowląt, nadmuchiwa-
ne zabawki do basenu, zdalnie sterowane zabawki elektro-
niczne, zabawki związane z magią, pistolety na wodę [za-
bawki], repliki zwierząt jako zabawki, konie na biegunach 
[zabawki], zabawki dla zwierząt domowych, zabawki w po-
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staci puzzli, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, kapiszony 
do pistoletów [zabawki], piszczące zabawki do ściskania, za-
bawki wykonane z drewna, zabawki konstrukcyjne zazębiają-
ce się, bibeloty (zabawki) na przyjęcia, zabawki do piętrowe-
go układania, zabawki wirujące wokół palca, helikoptery za-
bawki sterowane radiowo, zabawki w kształcie zwierząt, 
dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki, które po otwo-
rzeniu wyskakują, zabawki do użytku w basenach, zabawki 
mechaniczne [z tworzyw sztucznych], zabawki przystosowa-
ne do celów edukacyjnych, zabawki w postaci urządzeń do-
mowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], zabawki 
antystresowe typu fidget, zdalnie sterowane samoloty - za-
bawki, klocki do budowy [zabawki], zabawki z tworzyw 
sztucznych, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zestawy 
modeli do składania [zabawki], pojazdy jeżdżące dla dzieci 
[zabawki], nadmuchiwane zabawki przypominające pojazdy 
powietrzne, zabawki sprzedawane w formie zestawów, ze-
stawy do składania modeli (zabawki), nadmuchiwane za-
bawki w postaci łódek, drewniane klocki do budowania [za-
bawki], zabawki w postaci śnieżnych kul, czterokołowe po-
jazdy dla dzieci [zabawki], modele pojazdów w zmniejszonej 
skali [zabawki], modele samochodów w zmniejszonej skali 
[zabawki], zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, za-
bawki do sprzedaży w postaci zestawów, zabawki do balan-
sowania dla ptaków, klaskacze [zabawki wydające głośne 
dźwięki], zabawki do żucia dla papug, postacie z bajek fanta-
sy [zabawki], zabawki uruchamiane za pomocą dźwigni, za-
bawki na kółkach napędzane pedałami, zabawki do użytku 
na zewnątrz, pluszowe zabawki z przymocowanym kocy-
kiem, kije z diodami LED (zabawki), zabawki umieszczone 
w kalendarzu adwentowym, maty z puzzli piankowych [za-
bawki], nadmuchiwane zabawki z cienkiej gumy, modele 
konstrukcji w zmniejszonej skali [zabawki], zabawki w postaci 
przekształcanych pojazdów - robotów, modele budynków 
w zmniejszonej skali [zabawki], zestawy do pieczenia i goto-
wania [zabawki], strzelające zabawki bożonarodzeniowe 
w kształcie cukierków, zabawki w postaci mechanicznych 
dozowników słodyczy, zabawki do użytku w wózkach dzie-
cięcych, zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, zabawki 
mechaniczne do kołysek [dla niemowląt], zabawki w postaci 
imitacji artykułów spożywczych, zabawki zdalnie sterowane 
w postaci pojazdów, maty do zabawy zawierające zabawki 
dla niemowląt, zabawki w postaci aparatów fotograficznych 
[nierobiące zdjęć], zabawki do tłumaczenia uczuć zwierząt 
domowych, zabawki dla zwierząt domowych zawierające 
kocimiętkę, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecię-
cych, roboty zmieniające się w inne zabawki, pojazdy zabaw-
ki z elementami do przekształcania, wiaderka [zabawki] zro-
bione z tworzyw sztucznych, figurki akcji [zabawki lub arty-
kuły zabawkowe], roboty zabawki sterowane za pomocą ra-
dia, zabawki w postaci dłoni z pianki, zabawki imitujące 
przedmioty używane przez dorosłych w życiu codziennym, 
zabawki w postaci dozowników gumy do żucia w listkach, 
miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmio-
ty do zabawy], zestawy modeli w zmniejszonej skali do skła-
dania [zabawki], zabawki i przedmioty do zabawy dla zwie-
rząt domowych, zabawki do składania [robótki ręczne] sprze-
dawane w zestawie, zabawki będące modelami boisk do pił-
ki nożnej, zabawki „o rety krety” dla zwierząt domowych, za-
bawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka, zabaw-
ki [gadżety] na przyjęcia wydające głośne dźwięki, strzelające 
zabawki bożonarodzeniowe z niespodzianką w środku, strze-
lające zabawki z niespodzianką [atrakcje na przyjęcia], dmu-
chane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki], 
modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], 
modele samochodów w zmniejszonej skali [przedmioty 
do zabawy], szybowce (przedmioty do zabawy), drabinki 

[przedmioty do zabawy], zjeżdżalnie [przedmioty do zaba-
wy], śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy], przeskalo-
wane modele pojazdów [przedmioty do zabawy], konsole 
do gier video, artykuły gimnastyczne, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, ozdoby choinkowe, ozdoby choinkowe [inne niż 
jadalne lub służące do oświetlenia], ozdoby choinkowe 
[z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], dekora-
cje i ozdoby choinkowe, grające ozdoby choinkowe, niejadal-
ne ozdoby choinkowe, długopisy, kalendarze, notesy, skórza-
ne smycze, kubki, torby, plecaki, naklejki, nalepki, 41 Eduka-
cja, Edukacja zawodowa, Zapewnianie edukacji, Edukacja 
dorosłych, Edukacja [nauczanie], Usługi edukacyjne, Badania 
edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Sprawdziany edukacyjne, 
Testy edukacyjne, Pokazy edukacyjne, Seminaria edukacyj-
ne, Organizacja egzaminów [edukacja], Budowanie zespołu 
(edukacja), Usługi edukacji biznesowej, Usługi edukacji per-
cepcyjnej, Informacja o edukacji, Informacje dotyczące edu-
kacji, Informacje o edukacji, Edukacyjne usługi egzaminowa-
nia, Edukacyjne usługi doradcze, Publikacja materiałów edu-
kacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Opraco-
wywanie podręczników edukacyjnych, Organizowanie wy-
kładów edukacyjnych, Organizowanie sympozjów edukacyj-
nych, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizacja 
konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konferencji eduka-
cyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Usługi 
instytutów edukacyjnych, Organizowanie gier edukacyjnych, 
Organizowanie kongresów edukacyjnych, Wypożyczanie 
urządzeń edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edu-
kacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organi-
zacja konkursów edukacyjnych, Zarządzanie usługami edu-
kacyjnymi, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Pro-
wadzenie kursów edukacyjnych, Rozpowszechnianie mate-
riałów edukacyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego, Do-
starczanie informacji edukacyjnych, Organizowanie semina-
riów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Or-
ganizowanie imprez edukacyjnych, Wydawanie nagród 
edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Za-
pewnianie pokazów edukacyjnych, Wynajmowanie robotów 
edukacyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania 
kursów edukacyjnych, Organizowanie seminariów dotyczą-
cych edukacji, Organizacja sympozjów dotyczących eduka-
cji, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Usługi 
edukacji dla dorosłych, Dostarczanie informacji dotyczących 
edukacji, Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi edukacyjne dotyczące handlu, Usłu-
gi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne dotyczące 
projektowania, Kursy edukacyjne dotyczące projektowania, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Publikowanie drukowa-
nych materiałów edukacyjnych, Warsztaty w celach eduka-
cyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
nych, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Usługi dorad-
cze w zakresie edukacji, Usługi edukacyjne dotyczące druko-
wania zdjęć, Usługi edukacyjne związane z biznesem, Usługi 
edukacyjne w zakresie zarządzania, Usługi rozrywkowe, edu-
kacyjne i instruktażowe, Organizowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach eduka-
cyjnych, Wykłady na temat umiejętności marketingowych, 
Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, 
Szkolenia komputerowe, Skomputeryzowane szkolenia, 
Szkolenia biznesowe, Szkolenie zaawansowane, Kursy szkole-
niowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie 
i szkolenia, Szkolenia dla dorosłych, Usługi szkolenia persone-
lu, Szkolenie i instruktaż, Tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do podcastów, Usługi prezentacji audiowizu-
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alnych, Prezentacja nagrań wideo, Prezentacja filmów w ce-
lach instruktażowych, Organizowanie prezentacji do celów 
edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów kultural-
nych, Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi szkoleniowe 
lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Nauka rysowa-
nia, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie ksią-
żek, czasopism, Publikowanie książek instruktażowych, Do-
starczanie informacji dotyczących książek, Publikowanie 
multimedialne książek, Wypożyczanie książek audio, Usługi 
informacyjne dotyczące książek, Publikowanie książek i cza-
sopism elektronicznych online, Wypożyczanie książek zwią-
zanych z metodologią biznesową, Publikacja książek i czaso-
pism elektronicznych online (nie do pobrania), Usługi kształ-
cenia praktycznego, Zapewnianie kursów ustawicznego 
kształcenia medycznego, Usługi w zakresie kształcenia uni-
wersyteckiego, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia za-
wodowego, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, 
Rozrywka, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], Informacja o rozrywce, Rozrywka interaktywna, Rozryw-
ka on-line, Planowanie przyjęć [rozrywka], Rozrywka z udzia-
łem muzyki, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Rozrywka 
w postaci występów gimnastycznych, Rozrywka w formie 
zawodów lekkoatletycznych, Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów [edukacja 
lub rozrywka], Planowanie i przeprowadzanie imprez [roz-
rywka], Usługi informacyjne związane z rozrywką, Zajęcia 
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], Rozrywka 
w postaci gier w koszykówkę, Rozrywka podczas przerw 
w trakcie imprez sportowych, Edukacja sportowa, Admini-
strowanie [organizacja] działalnością kulturalną.

(210) 550268 (220) 2022 12 13
(731) MORELOWSKI ALEKSANDER ADAM, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akcesDC

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Manipulatory przemysłowe [maszyny], Urzą-
dzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, 42 Usługi 
inżynieryjne, Usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(210) 550278 (220) 2022 12 13
(731) CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NOC NAUKOWCÓW

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, edukacyjne, promo-
cyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Materiały do modelowania, 
do rysowania, Nalepki, Foldery, Zakładki do książek, Bloczki 
do pisania, Plakaty, Albumy, Broszury, Czasopisma, Gazety, 
Kalendarze, Katalogi, Komiksy, Książki, Poradniki, 41 Usługi w za-
kresie edukacji i nauczania, Doradztwo i informacja w zakre-
sie edukacji i nauczania, Organizowanie i prowadzenie szko-
leń, warsztatów edukacyjnych, konferencji, Organizowanie 

i prowadzenie wystaw edukacyjnych, Organizowanie i pro-
wadzenie przyjęć, koncertów, spektakli, konkursów, loterii, 
udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego.

(210) 550297 (220) 2022 12 13
(731) WIELGOSZ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELGOSZ & WSPÓLNICY

(531) 24.01.01, 24.01.03, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 550301 (220) 2022 12 14
(731) FIJAŁKOWSKA-KERN MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTUKA WYSTĄPIEŃ

(531) 16.01.04, 16.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Szkolenie biznesowe prowadzone za po-
mocą gry, Szkolenie biznesowe zapewniane za pomocą 
struktury symulacyjnej, Szkolenie i coaching w dziedzinie 
przemówień politycznych, Szkolenie w zakresie ćwiczeń gru-
powych, Szkolenie w zakresie etykiety, Szkolenie w zakresie 
zdrowia i wellness, Szkolenie związane z karierą zawodową, 
Trening osobisty jako szkolenie, Doradztwo w zakresie szko-
lenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie 
szkolenia zawodowego, Kursy samoświadomości jako szko-
lenia, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozryw-
ki, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie 
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów jako szkole-
nia, Prowadzenie warsztatów jako szkolenia, Przekazywanie 
know-how jako szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów jako szkolenia, Publikowanie do-
kumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla doro-
słych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenia 
w zakresie kwalifikacji zawodowych, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Szkolenia z zakresu public rela-
tions, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów 
jako szkolenia, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkole-
nia kierownictwa i personelu, Usługi edukacyjne związane 
ze szkoleniami zawodowymi, Usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, Usługi szkolenia dla persone-
lu, Usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu detalicznego, 
Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Usługi szkolenia 
personelu, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie 
szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia nauczy-
cieli, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego.
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(210) 550304 (220) 2022 12 14
(731) POLENERGIA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 

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

(531) 26.05.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wy-
twarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwa-
rzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł nieodna-
wialnych, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Pali-
wa, Mieszanki paliw, 9 Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaicz-
ne moduły słoneczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, 
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej [elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia fotowolta-
iczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, Fotowoltaiczne urządzenia i instala-
cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Kondensatory do magazynowania energii, Urządzenia 
do magazynowania energii elektrycznej, Regulatory energii, 
Banki energii, Urządzenia do regulacji energii, Maszyny 
do rozprowadzania energii elektrycznej, Panele do rozdziału 
energii elektrycznej, Kolektory słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Panele słoneczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, Ogniwa fotowoltaiczne, Elektryczne urzą-
dzenia sterownicze do zarządzania energią, Urządzenia 
do monitorowania zużycia energii elektrycznej, Przenośne 
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Apa-
ratura i urządzenia do sterowania przepływu energii elek-
trycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho-
wywania energii elektrycznej, Urządzenia do pomiaru, moni-
torowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, Urzą-
dzenia i przyrządy do przełączania korzystania z energii 
elektrycznej, Układy hybrydowe, Oprogramowanie, Urządze-
nia do zdalnego sterowania do mobilnych urządzeń elektro-
nicznych, Komórki fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, 
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Baterie sło-
neczne, Baterie słoneczne do użytku domowego, Ogniwa 
słoneczne, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Płyty 
słoneczne, Automatyczne czujniki śledzące słońce, Czujniki 
elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, 
Urządzenia zasilające do zasilania w energię słoneczną, Ogni-
wa i panele słoneczne do wytwarzania elektryczności, 
35 Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, 
Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie ener-
gii, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Usługi hur-
towego obrotu energią elektryczną oraz gazem ziemnym 
i prawami majątkowymi a także uprawnieniami do emisji 
CO2 oraz gwarancjami pochodzenia, Usługi zarządzania 
umowami na dostawę energii elektrycznej, Usługi doradz-
twa biznesowego, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich in-
stalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła i paneli słonecz-
nych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich ogniw i modu-
łów fotowoltaicznych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich 
pojazdów z napędem wodorowym i pojazdów elektrycz-
nych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich akumulatorów 
energii i kolektorów słonecznych, Zgromadzenie na rzecz 
osób trzecich urządzeń sterowniczych do wytwarzania ener-
gii i kondensatorów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich 

kolektorów słonecznych i urządzeń do magazynowania 
energii, Usługi marketingowe, Usługi marketingu ukierunko-
wanego, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama  
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przed-
siębiorstwami, Pomoc biznesowa związana z identyfikacją 
wizualną, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa, Konsultacje w zakresie 
zarządzania firmą, Zarządzanie procesami biznesowymi, Za-
rządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Prze-
twarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Zbiera-
nie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, Skomputeryzowane usługi w za-
kresie składania zamówień online, Skomputeryzowane za-
mówienia towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich 
towarów dotyczących energii w tym energii słonecznej i fo-
towoltaicznej, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich baterii 
słonecznych oraz urządzeń i przyrządów do przewodzenia 
energii, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów 
do przełączania i przekształcenia energii, Zgromadzenie 
na rzecz osób trzecich towarów służących gromadzeniu oraz 
sterowania i regulacji i pomiaru zużycia energii elektrycznej 
oraz pomp ciepła pozwalające nabywcy na ich swobodne 
oglądanie i kupowanie, Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz 
sprzedaż przez Internet pomp ciepła i towarów związanych 
z energią ze źródeł odnawialnych, Zgromadzenie na rzecz 
osób trzecich fotowoltaicznych urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii elektrycznej pozwalające nabywcy 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hur-
towa i detaliczna oraz ich sprzedaż przez Internet, Usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące urządzeń doty-
czących energii, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowol-
taicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 
Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji foto-
woltaicznych, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, 
Czyszczenie zbiorników magazynowych, Instalowanie 
obiektów i urządzeń magazynowych, Konserwacja i napra-
wa zbiorników magazynowych, Budowa obiektów do ma-
gazynowania gazu naturalnego, Ładowanie baterii i innych 
urządzeń magazynujących energię oraz wynajem sprzętu 
do nich, Instalacja systemów energii wodnej, Instalacja syste-
mów energii wiatrowej, Instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, Instalacja urządzeń do wytwarzania ener-
gii, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Budowa in-
stalacji wykorzystujących energię geotermiczną, Naprawa 
lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa 
instalacji do zaopatrzenia w energię, Naprawa i konserwacja 
generatorów energii elektrycznej, Konserwacja i naprawa in-
stalacji energii słonecznej, Naprawa i konserwacja instalacji 
do wytwarzania energii, Naprawa instalacji, urządzeń i ma-
szyn do produkcji energii, Konserwacja i naprawa instalacji 
grzewczych zasilanych energią słoneczną, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów 
energii, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Konserwacja, 
serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania ener-
gii, Naprawa pomp, Naprawa lub konserwacja pomp, Usługi 
prowadzenia elektronicznych stacji ładowania baterii pojaz-
dów, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Konserwa-
cja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, Konstrukcja 
oraz naprawa i montaż instalacji przemysłowych do wytwa-
rzania i dystrybucji energii elektrycznej, Usługi budowlane, 
Wykrywanie i naprawa błędów w instalacjach elektrycznych, 
Konstrukcja i konserwacja sieci dostarczających elektrycz-
ność, Usługi naprawcze i instalacyjne systemów grzewczych, 
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Usługi naprawcze oraz instalacyjne urządzeń do ogrzewania, 
chłodzenia, klimatyzacji, wentylacji, Usługi naprawcze oraz 
instalacyjne urządzeń pomiarowych w dziedzinie energii, 
gazu, wody, technologii środowiskowych i klimatyzacyjnych, 
Usługi naprawcze oraz instalacyjne w zakresie elektrowni, 
generatorów gazowych i gazociągów oraz instalacji do wy-
twarzania energii, 39 Wynajem samochodów na wodór, Ma-
gazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie gazu, 
Magazynowanie paliw gazowych, Usługi w zakresie bez-
piecznego magazynowania [transport], Usługi wynajmu 
związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Wy-
najem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do ma-
gazynowania i transportu, Dystrybucja energii, Dystrybucja 
energii elektrycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Trans-
misja energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, 
Dostawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii i pa-
liw, Dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem prze-
wodów, Dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw 
domowych, Dystrybucja energii do ogrzewania i chłodzenia 
budynków, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dys-
trybucją energii, Dystrybucja prądu elektrycznego, Zaopa-
trzenie w energię cieplną, Dostawa energii cieplnej, Dostawa 
energii elektrycznej, Dystrybucja energii elektrycznej za po-
średnictwem kabli, Udostępnianie informacji związanych 
z dystrybucją elektryczności, Usługi doradztwa związane 
z dystrybucją energii elektrycznej, Magazynowanie towarów, 
Usługi w zakresie transportu, Usługi składowania towarów, 
Dostawa towarów, Logistyka transportu, Usługi transportu 
towarów drogą lądową, Dystrybucja [transport] towarów 
drogą morską, Dystrybucja [transport] towarów drogą po-
wietrzną, Dostawa paliwa, 42 Sporządzanie projektów 
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Wykonywa-
nie badań w dziedzinie energii, Wykonywanie badań nauko-
wych i przemysłowych w dziedzinie energii elektrycznej, 
Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Usługi doradcze 
dotyczące zużycia energii, Programowanie oprogramowania 
do zarządzania energią, Profesjonalne doradztwo związane 
z zachowaniem energii, Projektowanie i opracowywanie sie-
ci dystrybucji energii, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do zarządzania energią, Opracowywanie syste-
mów do zarządzania energią i prądem, Usługi doradztwa 
technologicznego w dziedzinie generowania energii alter-
natywnych, Usługi inżynieryjne związane z systemami za-
opatrzenia w energię, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów do wytwarzania energii regeneracyjnej, Doradztwo 
technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, Po-
rady techniczne związane z działaniami mającymi na celu 
oszczędzanie energii, Prowadzenie badań i opracowywanie 
projektów technicznych związane z wykorzystywaniem na-
turalnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do sterowania oraz regulacji i monitorowa-
nia systemów energii słonecznej, Udzielanie informacji zwią-
zanych z badaniami i opracowaniami projektów technicz-
nych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł 
energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi 
inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, Usługi 
doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania 
energii alternatywnych, Audyt energetyczny, Certyfikowanie 
wydajności energetycznej budynków, Programowanie kom-
puterowe dla branży energetycznej, Usługi doradcze zwią-
zane z wydajnością energetyczną.

(210) 550331 (220) 2022 12 15
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ZIELNIK ŚWIATA

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty medycz-
ne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetycz-
ne substancje przystosowane do celów medycznych, Suple-
menty diety dla ludzi, Suplementy ziołowe, Ekstrakty zioło-
we do celów medycznych, Zioła lecznicze.

(210) 550390 (220) 2022 12 16
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY KORA DĘBU  

PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.03.02, 05.11.11, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.07, 
26.04.08, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.08, 
27.05.01, 29.01.15, 26.03.23

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty me-
dyczne, Środki sanitarne do celów medycznych, Diete-
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy 
diety dla ludzi, Odżywcze suplementy diety, Nutraceutyki 
do celów terapeutycznych, Nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, Suplementy ziołowe, Mieszanki 
ziołowe do użytku medycznego, Leki ziołowe, Zioła lecz-
nicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Napoje zio-
łowe do użytku leczniczego, Ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, Ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, 30 Napary ziołowe, 
Miód ziołowy, Preparaty ziołowe do sporządzania napo-
jów, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, Nielecz-
nicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, Napary, inne 
niż do celów leczniczych.

(210) 550393 (220) 2022 12 16
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ZIELNIK APTECZNY OWOC BORÓWKI CZERNICY 
PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.07.09, 05.11.11, 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, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medycz-
ne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, Odżyw-
cze suplementy diety, Nutraceutyki do celów terapeutycz-
nych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, 
Suplementy ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku medycz-
nego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do ce-
lów leczniczych, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Eks-
trakty ziołowe do celów medycznych, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
30 Napary ziołowe, Miód ziołowy, Preparaty ziołowe do spo-
rządzania napojów, Ziołowe aromaty do przyrządzania na-
pojów, Nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, 
Napary, inne niż do celów leczniczych.

(210) 550400 (220) 2022 12 16
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK APTECZNY KOSZYCZEK RUMIANKU 

PRODUKT LECZNICZY

(531) 05.01.99, 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, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medycz-
ne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi, Odżyw-
cze suplementy diety, Nutraceutyki do celów terapeutycz-

nych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, 
Suplementy ziołowe, Mieszanki ziołowe do użytku medycz-
nego, Leki ziołowe, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do ce-
lów leczniczych, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Eks-
trakty ziołowe do celów medycznych, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
30 Napary ziołowe, Miód ziołowy, Preparaty ziołowe do spo-
rządzania napojów, Ziołowe aromaty do przyrządzania na-
pojów, Nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, 
Napary, inne niż do celów leczniczych.

(210) 550418 (220) 2022 12 16
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zioła 
lecznicze, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub zakon-
serwowane.

(210) 550520 (220) 2022 12 20
(731) STERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 15.07.01, 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Audyt energetyczny, Audyt efektywności 
elektrycznej, Doradztwo techniczne, Badania techniczne, 
Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, Doradztwo 
projektowe, Usługi projektowania, Technologiczne badania 
projektowe, Tworzenie programów kontrolnych do kontroli 
operacji elektrycznych i modułów napędowych, Usługi in-
żynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, Opracowywanie 
zespołów zasilających, Doradztwo w zakresie oszczędności 
energii, Udzielanie porad technicznych związanych ze środ-
kami oszczędności energii, Porady techniczne związane 
z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, Cer-
tyfikowanie wydajności energetycznej budynków, Usługi 
doradcze związane z wydajnością energetyczną, Usługi in-
żynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, Badania 
w dziedzinie energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia 
energii, Opracowywanie systemów do zarządzania energią 
i prądem.

(210) 550593 (220) 2022 12 21
(731) WYDAWNICTWO CZELEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAWNICTWO CZELEJ
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(531) 20.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Albumy, czasopisma, druki, gazety, kalenda-
rze, książki, prospekty, publikacje, 41 Publikowanie książek 
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, usługi wydawnicze, organizowanie i prowadzenie 
konferencji.

(210) 550595 (220) 2022 12 21
(731) WYDAWNICTWO CZELEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 20.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Albumy, czasopisma, druki, gazety, kalenda-
rze, książki, prospekty, publikacje, 41 Publikowanie książek 
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, usługi wydawnicze, organizowanie i prowadzenie 
konferencji.

(210) 550600 (220) 2022 12 21
(731) PAN DRWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 04.03.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, Mydła, Środki per-
fumeryjne, Olejki eteryczne, Kosmetyki, Płyny do włosów, 
Szampony, Odżywki, Dezodoranty, Antyperspiranty [przybo-
ry toaletowe], Balsamy, Emulsje, Żele pod prysznic, Pomady 
do włosów, Maseczki, Żele do włosów, Farby, Farby do brody, 
Szminki, Toniki, Kremy, Olejki zapachowe, Środki do usuwa-
nia makijażu, Preparaty toaletowe, Perfumy, Środki perfume-
ryjne i zapachowe, Środki do higieny, Preparaty kosmetyczne 
po goleniu, Wszystkie wymienione produkty do pielęgnacji 
wytatuowanej skóry osób dorosłych, 10 Wyroby medyczne, 
Instrumenty medyczne, Wyroby medyczne jednorazowe-
go użytku do leczenia ran skóry, Aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, Aparaty i instrumenty medyczne 
do diagnozowania i leczenia schorzeń skórnych, Artykuły 
dermatologiczne, aparaty i instrumenty narzędzia, przyrzą-
dy, materiały i artykuły medyczne, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Igły do celów medycznych, Lasery do celów 

medycznych, Wyroby medyczne o zastosowaniu dermato-
logicznym, Iniekcyjne wyroby medyczne, Urządzenia i in-
strumenty medyczne, Urządzenia terapeutyczne z gorącym 
powietrzem, Implanty do chirurgii estetycznej, Strzykawki 
medyczne, Strzykawki do użytku w chirurgii, Strzykawki 
do celów medycznych, Wyroby medyczne do wstrzykiwa-
nia, Wszystkie wymienione produkty do tatuażu skóry oraz 
do wytatuowanej skóry osób dorosłych, 44 Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opie-
ki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, 
Tatuowanie, Stylizacja, układanie włosów, Usługi chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, Chirurgia kosmetyczna, Usłu-
gi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze 
w zakresie chirurgii, Doradztwo w zakresie urody, Usługi 
doradcze dotyczące urody, Doradztwo świadczone za po-
średnictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi kli-
nik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi farm zdrowia 
[medyczne], Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą 
lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Usługi tatuażu 
brwi, Laserowe usuwanie tatuaży, Usługi męskich salonów 
fryzjerskich, Salony fryzjerskie, Fryzjerstwo, Gabinety pielę-
gnacji skóry, Salony piękności, Pielęgnacja urody dla ludzi, 
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Udzielanie infor-
macji o urodzie, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie 
makijażu permanentnego, Usługi pielęgnacji paznokci, Usłu-
gi salonów pielęgnacji paznokci, Usługi przedłużania rzęs, 
Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, 
Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi w zakresie 
naciągania skóry za pomocą lasera, Laserowe usuwanie żyla-
ków, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Ko-
smetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczne 
usuwanie laserem zbędnych włosów, Oferowanie terapii 
laserowej do leczenia chorób, Usługi w zakresie laserowego 
odmładzania skóry, Zabiegi kosmetyczne, Salony tatuażu, 
Usługi w zakresie tatuażu.

(210) 550609 (220) 2022 12 22
(731) ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wiosenne lubię

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty myjące, Detergenty piorące do użyt-
ku w gospodarstwie domowym, Kosmetyki, Mydła, Mydła 
i żele, Kremy do ciała, Maseczki do ciała, Emulsje do ciała, 
Żele do ciała, Preparaty do włosów, Szampony do włosów, 
5 Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 6 Folia aluminio-
wa, Folia metalowa do gotowania, Folia metalowa do pa-
kowania, Folia metalowa do pakowania przez zawijanie,  
11 Zapalniczki i zapalarki, 16 Toaletowy (papier -), Papier 
toaletowy w rolkach, Ręczniki papierowe, Chusteczki higie-
niczne, Chusteczki toaletowe, Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Worki na śmieci, Worki z tworzyw sztucznych 
do pakowania, 25 Odzież, T-shirty z krótkim rękawem, Fartu-
chy [odzież], 29 Mięso świeże, Mięso wędzone, Suszone mię-
so, Mięso gotowane, Mięso pieczone, Ryby, Drób, Dziczyzna, 
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Dziczyzna konserwowana, Ekstrakty mięsne, Ekstrakty dro-
biowe, Ekstrakty z ryb, Suszone owoce, Gotowane owoce, 
Owoce przetworzone, Owoce konserwowane, Mrożone 
owoce, Warzywa mrożone, Warzywa konserwowane, Warzy-
wa gotowane, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, 
Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Jaja, 
Mleko, Mleczne produkty, Napoje mleczne, Oleje i tłuszcze 
jadalne, Koncentraty zup, Koncentraty na bazie owoców 
przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw 
przeznaczone do gotowania, Gotowe dania warzywne, Go-
towe dania z mięsa, Głęboko mrożone dania warzywne, Go-
towe dania składające się głównie z mięsa, 30 Kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, Cukier, Ryż, Tapioka, Mąka, 
Produkty zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze, Słodycze [cu-
kierki], Lody jadalne, Lody spożywcze, Lody owocowe, Miód, 
Melasa, Drożdże i zaczyny, Proszek do pieczenia, Sól, Ocet, 
Sosy, Przyprawy, Przetworzone nasiona używane jako do-
datki smakowe do żywności i napojów, Lód, 31 Świeże owo-
ce, orzechy, warzywa i zioła, Świeże owoce, Grzyby, Kwiaty, 
Kwiaty świeże, Kwiaty suszone, Orzechy, Orzechy laskowe, 
Migdały [owoce], Karma dla zwierząt domowych, Zioła 
ogrodowe świeże, Nasiona, 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, 
Wody mineralne i gazowane, Napoje bezalkoholowe, Napoje 
energetyzujące, Napoje owocowe, Soki, Syropy do napojów, 
Syropy do wyrobu napojów, 33 Napoje alkoholowe (z wyjąt-
kiem piwa), 35 Usługi sprzedaży detalicznej towarów ujętych 
w powyższych klasach, Usługi sprzedaży hurtowej towarów 
ujętych w powyższych klasach, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi.

(210) 550614 (220) 2022 12 22
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BookinGO
(510), (511) 9 Oprogramowanie do systemów rezerwacji, 
Mobilne aplikacje, Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje 
do pobrania, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Aplikacje do pobrania na smartfony, Opro-
gramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Opro-
gramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Pobieralne aplikacje 
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania do użytku jako interfejs 
programowania aplikacji (API), Oprogramowanie kompute-
rowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), 
42 Zarządzanie usługami w zakresie technologii informa-
cyjnych [ITSM], Projektowanie i opracowywanie systemów 
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświe-
tlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowy-
wanie systemów do wyświetlania danych, Usługi w zakresie 
oprogramowania służącego do zarządzania zasobami biuro-

wymi, Usługi w zakresie programu do rezerwacji sal konfe-
rencyjnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting apli-
kacji mobilnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting 
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, 
Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem 
komputerowym i aplikacjami.

(210) 550629 (220) 2022 12 22
(731) JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZABIEGI SYNCHRONICZNE MEDESTELLE
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, Ko-
smetyki, Kremy do twarzy i ciała, Serum do twarzy i ciała, 
Balsamy i lotiony do twarzy i ciała, Masła do ciała, Mlecz-
ka do twarzy i ciała, Toniki do twarzy i ciała, Wody kosme-
tyczne, Produkty do demakijażu twarzy, Płyny micelarne, 
Produkty do oczyszczania twarzy, Pianki do oczyszczania 
twarzy, Kosmetyki do makijażu, Środki do pielęgnacji wło-
sów, Szampony, Produkty do depilacji, Lakiery do paznok-
ci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Oleje kosmetyczne, 
Produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsło-
neczną, Środki do czyszczenia zębów, Środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, Produkty do higieny ciała, Żele, Kre-
my, Płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, Sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, Chusteczki kosmetyczne 
zawierające preparaty kosmetyczne, Dezodoranty, Anty-
perspiranty, Żele kosmetyczne, Pudry i talki kosmetyczne, 
Maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], Ma-
seczki do twarzy, Maseczki do ciała, Maseczki do włosów, 
Maseczki do skóry, Oczyszczające maseczki do twarzy, 
Maseczki nawilżające do skóry, Żelowe maseczki na oczy, 
Maseczki do ciała w kremie, Maseczki do twarzy do celów 
toaletowych, Maseczki zwężające pory stosowane jako ko-
smetyki, Maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, Maseczki 
do rąk do pielęgnacji skóry, 5 Kosmetyki lecznicze, Kremy 
lecznicze, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Kremy 
do stosowania na noc [lecznicze], Nasączone płatki lecz-
nicze, Produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, 
Emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, Płyny 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, Żele do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, Pianki do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, Preparaty lecznicze dla skóry dzieci, 
Preparaty dla skóry atopowej, Sole do kąpieli do celów me-
dycznych, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Terapeutyczne 
lecznicze preparaty do kąpieli, Kremy lecznicze do ochrony 
skóry, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Środki 
do higieny intymnej dla kobiet, Lecznicze: balsamy, Olejki 
lecznicze, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Sole wód 
mineralnych, Toniki [lecznicze], Toniki do celów medycz-
nych, Sole mineralne do kąpieli, Preparaty do dezynfekcji 
rąk, Komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych 
w zakresie pielęgnacji skóry, Preparaty medyczne w po-
staci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek 
i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, 
skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi, skó-
ry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry 
z problemami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży lub 
po ciąży, 10 Urządzenia kosmetyczne służące do wykony-
wania zabiegów mikronakłuwania skóry, Aparaty do ma-
sażu, Aparatura do mikrodermabrazji, Urządzenia do: der-
mabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, 
jonoforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego, lipolizy, 
Urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny, Urządzenia wy-
korzystujące światło IPL, Maseczki kosmetyczne mające 
status wyrobu medycznego, 35 Sprzedaż detaliczna i hur-
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towa następujących produktów:Środki wybielające i inne 
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, po-
lerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfume-
ryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twa-
rzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody 
kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do maki-
jażu, Sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produk-
tów: szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznok-
ci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, 
produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsło-
neczną, środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji 
zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kre-
my, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne 
zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, anty-
perspiranty, Sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących 
produktów: żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, 
maski do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], ma-
seczki do twarzy, maseczki do ciała, maseczki do włosów, 
maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twarzy, 
maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, 
maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów 
toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane jako ko-
smetyki, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa następujących produktów: maseczki 
do rąk do pielęgnacji skóry, Sprzedaż detaliczna i hurtowa 
następujących produktów: przybory i urządzenia do pielę-
gnacji urody, w tym urządzenia do wykonywania zabiegów 
na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządzenia do za-
biegów przeciwstarzeniowych, urządzenia do depilacji, 
przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostowni-
ce i lokówki do włosów, urządzenia kosmetyczne służące 
do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty 
do masażu, aparatura do mikrodermabrazji, Sprzedaż deta-
liczna i hurtowa następujących produktów: urządzenia do: 
dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontofore-
zy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego, lipoli-
zy, Sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produk-
tów: urządzenia wykorzystujące laser frakcyjny, urządzenia 
wykorzystujące światło IPL, środki do pielęgnacji włosów, 
41 Usługi edukacyjne, Prowadzenie kursów, seminariów 
i konferencji edukacyjnych, Organizowanie i aranżowanie 
konferencji, seminariów, wystaw, pokazów handlowych 
i sympozjów, Nauczanie i szkolenie w zakresie metod za-
biegów kosmetycznych, Wykształcenie i dalsze kształcenie 
osób trzecich w dziedzinie pielęgnacji urody i kosmetyki, 
Imprezy sportowe i kulturalne, rozrywka, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], wszystkie wyżej 
wymienione usługi związane z towarami i usługami wska-
zanymi w wykazie w klasach: 3, 5, 10, 35, 44 klasyfikacji nicej-
skiej, 44 Usługi w zakresie pielęgnacji urody, Usługi salonów 
piękności, w tym usługi wirażu, Usługi klinik medycyny es-
tetycznej, Usługi w zakresie salonów fryzjerskich, Informa-
cja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania 
preparatów kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne, w tym 
manicure, pedicure i masaże, Usługi pielęgnacji z wykorzy-
staniem maseczek kosmetycznych.

(210) 550636 (220) 2022 12 22
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Vicuna Almusso

(531) 03.01.14, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Wyroby papierowe, a mianowicie papier 
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki pa-
pieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
do nosa papierowe, Wyroby papierowe do celów domo-
wych, Chusteczki papierowe, Chusteczki higieniczne, Chu-
steczki toaletowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne, 
Papier toaletowy, Czyściwa przemysłowe z papieru lub ce-
lulozy, Podkłady papierowe, Produkty z papieru do celów 
kuchennych, Serwetki papierowe.

(210) 550638 (220) 2022 12 22
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Camilla Almusso

(531) 03.01.14, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Wyroby papierowe, a mianowicie papier 
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki pa-
pieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
do nosa papierowe, Wyroby papierowe do celów domo-
wych, Chusteczki papierowe, Chusteczki higieniczne, Chu-
steczki toaletowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne, 
Papier toaletowy, Czyściwa przemysłowe z papieru lub ce-
lulozy, Podkłady papierowe, Produkty z papieru do celów 
kuchennych, Serwetki papierowe.

(210) 550640 (220) 2022 12 22
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Decorato Almusso
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(531) 03.01.14, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Wyroby papierowe, a mianowicie papier 
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki pa-
pieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
do nosa papierowe, Wyroby papierowe do celów domo-
wych, Chusteczki papierowe, Chusteczki higieniczne, Chu-
steczki toaletowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne, 
Papier toaletowy, Czyściwa przemysłowe z papieru lub ce-
lulozy, Podkłady papierowe, Produkty z papieru do celów 
kuchennych, Serwetki papierowe.

(210) 550642 (220) 2022 12 22
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aloe Vera Almusso

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.25
(510), (511) 16 Wyroby papierowe, a mianowicie papier 
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki pa-
pieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
do nosa papierowe, Wyroby papierowe do celów domo-
wych, Chusteczki papierowe, Chusteczki higieniczne, Chu-
steczki toaletowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne, 
Papier toaletowy, Czyściwa przemysłowe z papieru lub ce-
lulozy, Podkłady papierowe, Produkty z papieru do celów 
kuchennych, Serwetki papierowe.

(210) 550644 (220) 2022 12 22
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shea Almusso

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.25
(510), (511) 16 Wyroby papierowe, a mianowicie papier 
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki pa-
pieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
do nosa papierowe, Wyroby papierowe do celów domo-
wych, Chusteczki papierowe, Chusteczki higieniczne, Chu-
steczki toaletowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne, 
Papier toaletowy, Czyściwa przemysłowe z papieru lub ce-
lulozy, Podkłady papierowe, Produkty z papieru do celów 
kuchennych, Serwetki papierowe.

(210) 550645 (220) 2022 12 22
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lemon Almusso

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 05.07.12, 05.03.13, 05.03.16
(510), (511) 16 Wyroby papierowe, a mianowicie papier 
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki pa-
pieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
do nosa papierowe, Wyroby papierowe do celów domo-
wych, Chusteczki papierowe, Chusteczki higieniczne, Chu-
steczki toaletowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne, 
Papier toaletowy, Czyściwa przemysłowe z papieru lub ce-
lulozy, Podkłady papierowe, Produkty z papieru do celów 
kuchennych, Serwetki papierowe.

(210) 550658 (220) 2022 12 23
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) mamGO Kupujesz. Wynajmujesz. Leasingujesz
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i le-
śne, 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Bankomaty, Bio-
chipy, Biometryczne dokumenty tożsamości, Chipy [układy 
scalone], Chipy z kodem DNA, Czytniki [sprzęt do przetwa-
rzania danych], Czytniki książek cyfrowych, Dyski kompakto-
we [CD-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dys-
kietki, Ekrany [fotografia], Elektroniczne pióra [ekranopisy], 
Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne termina-
rze osobiste, Etui do tabletów, Etui na okulary, Etui na smart-
fony, Etui na telefony komórkowe, Folie ochronne dostoso-
wane do smartfonów, Folie ochronne przystosowane 
do ekranów komputerowych, Futerały na laptopy, Futerały 
na tablety, Futerały na telefony komórkowe, Futerały przysto-
sowane do notebooków, Grafika do pobrania do telefonów 
komórkowych, Hologramy, Identyfikacyjne karty magne-
tyczne, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inte-
ligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Inte-
raktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, 
Interfejsy komputerowe, Kalkulatory, Kalkulatory kieszonko-
we, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Klucze 
kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania 
kryptowaluty, Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzy-
mywania i wydawania kryptoaktywów, Kodowane identyfi-
kacyjne bransoletki magnetyczne, Kodowane karty magne-
tyczne, Kodowane karty-klucze, Komputery, Komputery 
cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery osobiste, 
Komputery podróżne, Komputery przenośne [podręczne], 
Liczydła, Magnetyczne nośniki danych, Maszyny do liczenia 
i sortowania pieniędzy, Maszyny sumujące, Miarki [przyrządy 
miernicze], Mierniki, Monitory [programy komputerowe], 
Monitory [sprzęt komputerowy], Nośniki do rejestracji dźwię-
ku, Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, Okulary, Okula-
ry 3D, Okulary inteligentne, Okulary ochronne do uprawiania 
sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsło-
neczne, Oprawki do okularów, Oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Pagery 
radiowe, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, 
Paski do telefonów komórkowych, Paszporty biometryczne, 
Peryferyjne urządzenia komputerowe, Platformy oprogra-
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mowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Pliki 
graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Płyty 
gramofonowe, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki 
pod myszy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użyt-
ku z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojem-
niczki na szkła kontaktowe, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lap-
topy, Pokrowce na smartfony, Portfele elektroniczne do po-
brania, Programy komputerowe [oprogramowanie do po-
brania], Programy komputerowe nagrane, Programy sterują-
ce komputerowe, nagrane, Przenośne odtwarzacze multi-
medialne, Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia 
na sobie, Przyrządy matematyczne, Przyrządy nawigacyjne, 
Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Ramki cyfrowe do zdjęć, Skanery 
[urządzenia do przetwarzania danych], Słuchawki [zakładane 
na głowę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki tele-
foniczne, Smartfony, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyj-
ny do komputerów, Stojaki przystosowane do laptopów, 
Sznurki do okularów, Tablety, Tarcze odblaskowe noszone 
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Te-
lefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Ter-
minale do kart kredytowych, Tokeny bezpieczeństwa [urzą-
dzenia szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, Urządze-
nia do fakturowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrz-
nej, Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do na-
uczania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Urządzenia do poprawy efektyw-
ności energetycznej, 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, 12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Hulajnogi 
(pojazdy), Pojazdy, Rowery, Samochody, Traktory, ciągniki, 
16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kar-
tonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty [grafika], Albu-
my 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 
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[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 
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, 38 Wynajem nowych i używanych te-
lefonów komórkowych i smartfonów, 39 Wynajem pojaz-
dów, Wynajem rowerów, Wynajem skuterów do transportu, 
41 Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Informacja 
o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
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nej, Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, Nauczanie in-
dywidualne, Organizowanie balów, Organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, 
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), Udostępnianie filmów online nie do po-
brania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Usługi biblioteczne, Usługi reporterskie, 
Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
Wynajem hulajnóg, Wystawianie spektakli na żywo, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w ce-
lach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Wynajem nowych 
i używanych urządzeń do przetwarzania informacji i kom-
puterowych urządzeń peryferyjnych, Wynajem nowych 
i używanych komputerów, Wynajem nowych i używanych 
tabletów.

(210) 550659 (220) 2022 12 23
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) mamGO
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i le-
śne, 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Bankomaty, Bio-
chipy, Biometryczne dokumenty tożsamości, Chipy [układy 
scalone], Chipy z kodem DNA, Czytniki [sprzęt do przetwa-
rzania danych], Czytniki książek cyfrowych, Dyski kompakto-
we [CD-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dys-
kietki, Ekrany [fotografia], Elektroniczne pióra [ekranopisy], 
Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne termina-
rze osobiste, Etui do tabletów, Etui na okulary, Etui na smart-
fony, Etui na telefony komórkowe, Folie ochronne dostoso-
wane do smartfonów, Folie ochronne przystosowane 
do ekranów komputerowych, Futerały na laptopy, Futerały 
na tablety, Futerały na telefony komórkowe, Futerały przysto-
sowane do notebooków, Grafika do pobrania do telefonów 
komórkowych, Hologramy, Identyfikacyjne karty magne-
tyczne, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inte-
ligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Inte-
raktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, 
Interfejsy komputerowe, Kalkulatory, Kalkulatory kieszonko-
we, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Klucze 
kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania 
kryptowaluty, Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzy-
mywania i wydawania kryptoaktywów, Kodowane identyfi-
kacyjne bransoletki magnetyczne, Kodowane karty magne-
tyczne, Kodowane karty-klucze, Komputery, Komputery 
cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery osobiste, 
Komputery podróżne, Komputery przenośne [podręczne], 
Liczydła, Magnetyczne nośniki danych, Maszyny do liczenia 
i sortowania pieniędzy, Maszyny sumujące, Miarki [przyrządy 
miernicze], Mierniki, Monitory [programy komputerowe], 
Monitory [sprzęt komputerowy], Nośniki do rejestracji dźwię-

ku, Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, Okulary, Okula-
ry 3D, Okulary inteligentne, Okulary ochronne do uprawiania 
sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsło-
neczne, Oprawki do okularów, Oprogramowanie kompute-
rowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Pagery 
radiowe, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, 
Paski do telefonów komórkowych, Paszporty biometryczne, 
Peryferyjne urządzenia komputerowe, Platformy oprogra-
mowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Pliki 
graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Płyty 
gramofonowe, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki 
pod myszy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użyt-
ku z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojem-
niczki na szkła kontaktowe, Pokrowce do komputerów kie-
szonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lap-
topy, Pokrowce na smartfony, Portfele elektroniczne do po-
brania, Programy komputerowe [oprogramowanie do po-
brania], Programy komputerowe nagrane, Programy sterują-
ce komputerowe, nagrane, Przenośne odtwarzacze multi-
medialne, Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia 
na sobie, Przyrządy matematyczne, Przyrządy nawigacyjne, 
Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Ramki cyfrowe do zdjęć, Skanery 
[urządzenia do przetwarzania danych], Słuchawki [zakładane 
na głowę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki tele-
foniczne, Smartfony, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyj-
ny do komputerów, Stojaki przystosowane do laptopów, 
Sznurki do okularów, Tablety, Tarcze odblaskowe noszone 
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Te-
lefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Ter-
minale do kart kredytowych, Tokeny bezpieczeństwa [urzą-
dzenia szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, Urządze-
nia do fakturowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrz-
nej, Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do na-
uczania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Urządzenia do poprawy efektyw-
ności energetycznej, 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, 12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Hulajnogi 
(pojazdy), Pojazdy, Rowery, Samochody, Traktory, ciągniki, 
16 Adresarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kar-
tonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty [grafika], Albu-
my 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), 
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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 
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 
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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, 38 Wynajem nowych i używanych te-
lefonów komórkowych i smartfonów, 39 Wynajem pojaz-
dów, Wynajem rowerów, Wynajem skuterów do transportu, 
41 Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Informacja 
o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, Nauczanie in-
dywidualne, Organizowanie balów, Organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, 
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), Udostępnianie filmów online nie do po-
brania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Usługi biblioteczne, Usługi reporterskie, 
Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
Wynajem hulajnóg, Wystawianie spektakli na żywo, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 42 Wynajem no-
wych i używanych urządzeń do przetwarzania informacji 
i komputerowych urządzeń peryferyjnych, Wynajem no-
wych i używanych komputerów, Wynajem nowych i uży-
wanych tabletów.

(210) 550663 (220) 2022 12 23
(731) KOCHETOV VICTOR GOODMOOD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOOD SCENT BAR
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Perfumy, Ekstrakty perfum, Wody toaletowe, Perfumowa-
ne wody toaletowe, Woda perfumowana, Woda kolońska, 
Dezodoranty, Dezodoranty do użytku osobistego [wyroby 
perfumeryjne], Zapachy, Aromaty, Mydła, Mydła w płynie, 
Perfumowane mydła, Pasty do zębów, Olejki zapachowe, 
Olejki do twarzy, Płyn do kąpieli, Żele pod prysznic, Maseczki 
do twarzy, Preparaty do golenia, Kremy do golenia, Serum 
do celów kosmetycznych, Toniki [kosmetyki], Kremy do twa-
rzy, Kremy do rąk, Balsamy do ciała, Perfumowane saszetki, 
Produkty do perfumowania pomieszczeń, Perfumowane 
kosmetyki w aerozolu do ciała, Płyny do prania, Kadzideł-
ka, Kadzidełka na patyczkach, Kadzidła w aerozolu, Kadzi-
dła w formie stożków, Kadzidła zapachowe oczyszczające 
[kunko], Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Spraye za-
pachowe do odświeżania tkanin, Aromaty w aerozolu prze-
znaczone do pomieszczeń, Dezodoranty zapachowe do po-
mieszczeń, Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Wkłady 
do elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, 
Wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do po-
mieszczeń, Mieszaniny zapachowe potpourri, Saszetki z po-
tpourri do wkładania do poduszek do aromaterapii, Środki 
zapachowe do celów domowych, Olejki do aromaterapii 
[do użytku kosmetycznego], Kosmetyki do makijażu, Perfu-
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my do ceramiki, Zapachowe kamienie ceramiczne, Pałeczki 
zapachowe, Sole zapachowe do kąpieli, Środki zapachowe 
do samochodów, 4 Świece, Świece zapachowe, Świeczki, 
Zapachowe świece aromaterapeutyczne, 21 Ceramiczne 
ozdoby, Ceramiczna zastawa stołowa, Ceramika do użytku 
kuchennego, Donice ceramiczne, Garnki ceramiczne, Kubki 
ceramiczne, Misy ceramiczne, Naczynia ceramiczne, Pudeł-
ka ceramiczne, Ceramiczne uchwyty na kadzidełka, Wazony, 
Wazony ceramiczne, Wazony podłogowe gliniane, Dzbanki, 
Dzbany ceramiczne, Talerze, Talerze ceramiczne, Dyfuzory 
do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami 
zapachowymi, Kominki do olejków zapachowych, Kulki za-
pachowe [pojemniki], Podgrzewacze zapachowe [inne niż 
elektryczne], Rozpylacze zapachowe, Słoiki do potpourri 
[mieszanek zapachowych], Talerze do dyfuzji olejków zapa-
chowych, Podstawki pod świeczki, 30 Kawa, Kawa w postaci 
całych ziaren, Kawa mielona, Herbata, 35 Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych 
i perfumeryjnych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów ko-
smetycznych i perfumeryjnych, Usługi sklepów detalicznych 
online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyj-
nymi, Usługi sklepów detalicznych online związane z pro-
duktami perfumeryjnymi, Badania marketingowe w dzie-
dzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów 
do pielęgnacji urody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze świecami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi handlu 
detalicznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi 
sprzedaży w związku z produktami ceramicznymi.

(210) 550678 (220) 2022 12 22
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIOLACVAGIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Preparaty 
do celów medycznych, Preparaty z mikroorganizmami dla 
celów leczniczych, Szczepionki, Wyroby medyczne do ce-
lów leczniczych, Globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, 
kremy, żele do celów medycznych, Plastry do celów me-
dycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów me-
dycznych, Kosmetyki do celów medycznych, Środki i pre-
paraty higieniczne, Suplementy diety, żywność dietetyczna 
do celów medycznych, żywność do celów medycznych, 
Testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych.

(210) 550687 (220) 2022 12 22
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROTRIVAGIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Preparaty 
do celów medycznych, Preparaty z mikroorganizmami dla 
celów leczniczych, Szczepionki, Wyroby medyczne do ce-
lów leczniczych, Globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, 
kremy, żele do celów medycznych, Plastry do celów me-
dycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów me-
dycznych, Kosmetyki do celów medycznych, Środki i pre-
paraty higieniczne, Suplementy diety, Żywność dietetyczna 
do celów medycznych, Żywność do celów medycznych, 
Testy do diagnostyki, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych.

(210) 550692 (220) 2022 12 22
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROBIOVAGIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Preparaty 
do celów medycznych, Preparaty z mikroorganizmami dla 
celów leczniczych, Szczepionki, Wyroby medyczne do ce-
lów leczniczych, Globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, 
kremy, żele do celów medycznych, Plastry do celów me-
dycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów me-
dycznych, Kosmetyki do celów medycznych, Środki i pre-
paraty higieniczne, Suplementy diety, żywność dietetyczna 
do celów medycznych, żywność do celów medycznych, 
Testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych.

(210) 550693 (220) 2022 12 21
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) VALUSED
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medycz-
ne w postaci sprayów, płynów, kapsułek i tabletek, Wyroby 
medyczne w postaci pigułek, Leki, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Pre-
paraty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, preparaty 
farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceutycz-
ne w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w postaci 
tabletek powlekanych, Preparaty w postaci płynnej, Leki dla 
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów 
farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane 
do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne za-
wierające w swoim składzie witaminy i/lub mikroelementy,  
i/lub makroelementy, i/lub wyciągi z ziół, i/lub wyciągi 
z owoców, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek 
zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty far-
maceutyczne w postaci kapsułek zawierające w swoim skła-
dzie wyciągi z roślin, Preparaty farmaceutyczne w postaci 
tabletek powlekanych zawierające w swoim składzie wyciągi 
z roślin, Preparaty w postaci płynnej zawierające w swoim 
składzie wyciągi z roślin, Leki dla ludzi zawierające w swoim 
składzie wyciągi z roślin, Pastylki do celów farmaceutycznych 
zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pigułki do ce-
lów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wycią-
gi z roślin, Krople do celów farmaceutycznych zawierające 
w swoim składzie wyciągi z roślin, Kapsułki do celów farma-
ceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, 
Tabletki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim 
składzie wyciągi z roślin, Tabletki powlekane do celów farma-
ceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, 
Suplementy diety inne niż do celów leczniczych, suplementy 
żywności inne niż do celów leczniczych, środki dietetyczne 
inne niż do celów leczniczych, dietetyczne substancje inne 
niż do celów leczniczych, preparaty roślinne, wszystkie ww 
produkty sporządzone z towarów zawartych w tej klasie lub 
w większości z tych produktów, Suplementy diety inne niż 
do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi 
z owoców i/lub wyciągi z warzyw, i/lub ziół, i/lub witaminy,  
i/lub mikroelementy, i/lub makroelementy, Suplementy 
żywności inne niż do celów leczniczych zawierające w swo-
im składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw,  
i/lub ziół, i/lub witaminy, i/lub mikroelementy, i/lub makro-
elementy, środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych 
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zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wycią-
gi z warzyw, i/lub ziół, i/lub witaminy, i/lub mikroelementy,  
i/lub makroelementy.

(210) 550728 (220) 2022 12 22
(731) DINH HUONG VAN ANH KINGMART, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kingmart SUPER CENA

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 Sprzedaż: detaliczna, hurtowa, online odzież, 
bielizna, pościel, ryż, makaron, kawa, chipsy, herbata, zabaw-
ki, biżuteria, torby, okulary, cukierki, ciasteczka, dania gotowe, 
przyprawy i zioła.

(210) 550729 (220) 2022 12 22
(731) DINH HUONG VAN ANH KINGMART, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kingmart SUPER CENA

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 Sprzedaż: detaliczna, hurtowa, online odzież, 
bielizna, pościel, ryż, makaron, kawa, chipsy, herbata, cukierki, 
ciasteczka, dania gotowe, przyprawy i zioła, zabawki, biżute-
ria, torby, okulary.

(210) 550754 (220) 2022 12 27
(731) I-BS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EBO

(531) 26.04.04, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe oraz systemy 
informatyczne wspomagające zarządzanie systemem informa-
cji w tym programy komputerowe wspomagające zarządzanie, 
oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, 
indeksowania i organizacji informacji, Oprogramowanie kom-
puterowe do przetwarzania, Oprogramowanie do manipu-
lowania danymi i dostosowywania ich do wymagań klienta, 
do tworzenia raportów, do zarządzania przepływem zadań, 
do uzyskiwania dostępu, dystrybucji, zarządzania i wyszukiwa-
nia informacji przechowywanych w bazach danych, Oprogra-
mowanie do uzyskiwania dostępu do katalogów z informacja-
mi, Oprogramowanie do scalania danych, Oprogramowanie 
do lokalizacji plików elektronicznych, tworzenia odnośników, 
wydzielania danych, łączenia, integracji, przekształcania infor-
macji, Oprogramowanie do klasyfikacji i wyszukiwania, a także 
inteligentnej identyfikacji treści i ich łączenia oraz wydruku.

(210) 550769 (220) 2022 12 28
(731) ZIOBRO PAWEŁ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) WINTERALIA
(510), (511) 39 Agencje rezerwacji podróży, Dostarczanie 
informacji dotyczących transportu, Dostarczanie korespon-
dencji pocztą i/lub kurierem, Dostarczanie wody [dystrybu-
cja], Dostawa produktów spożywczych, Dostawa żywności, 
Informacja turystyczna, Nawigacja (ustalanie położenia, 
wytyczanie trasy), Odbiór, transport i dostawa towarów, 
Oprowadzanie wycieczek, Organizacja i rezerwacja wy-
praw, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja i rezer-
wowanie wycieczek, Organizacja wycieczek, Organizacja 
wycieczek turystycznych, Organizacja wycieczek ze zwie-
dzaniem, Organizowanie i prowadzenie wycieczek, Organi-
zowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, Orga-
nizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, 
Organizowanie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, 
Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
Organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji 
zorganizowanych, Organizowanie i rezerwowanie wypraw 
i wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie podróży, Or-
ganizowanie podróży i rejsów, Organizowanie przewozu 
pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną i koleją, Or-
ganizowanie transportu wakacyjnego, Organizowanie 
transportu i podróży, Organizowanie transportu pasażer-
skiego, Organizowanie wczasów, Organizowanie wycie-
czek, Organizowanie wycieczek autokarowych, Organizo-
wanie wycieczek [krótkich podróży], Organizowanie wycie-
czek ze zwiedzaniem miasta, Organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, Orga-
nizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wypraw, Organizo-
wanie wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie wycie-
czek z przewodnikiem, Organizowanie wycieczek ze zwie-
dzaniem [transport], Organizowanie wypraw w ramach 
wakacji zorganizowanych, Organizowanie wypraw, wycie-
czek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, Parko-
wanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Pro-
wadzenie wycieczek, Prowadzenie wycieczek ze zwiedza-
niem, Przewożenie i dostarczanie towarów, Rezerwacja bi-
letów na podróż, Rezerwacja podróży za pośrednictwem 
biur turystycznych, Rezerwacja transportu, Rezerwowanie 
podróży, Rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, 
Transport, Świadczenie usług w zakresie wycieczek ze zwie-
dzaniem, Świadczenie usług w zakresie informacji podróż-
nej, Udzielanie informacji dotyczących podróży, Udzielanie 
informacji turystycznej za pomocą komputera, Udzielanie 
informacji turystycznych, Usługi agencji podróży i rezerwa-
cji, Usługi agencji podróży polegające na organizowaniu 
podróży, Usługi agencji podróży w zakresie organizowania 
podróży wakacyjnych, Usługi agencji rezerwującej wy-
cieczki ze zwiedzaniem, Usługi agencji rezerwującej podró-
że, Usługi biur podróży, mianowicie organizowanie trans-
portu dla podróżnych, Usługi biura podróży, mianowicie 
dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, Usługi 
biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, Usługi or-
ganizowania wycieczek ze zwiedzaniem, Usługi osobistych 
przewodników turystycznych, Usługi przewodników tury-
stycznych, Usługi przewodników turystycznych oraz infor-
macja o podróży, Usługi rezerwacji biletów na podróż, Usłu-
gi rezerwacji biletów lotniczych, Usługi rezerwacji wczasów 
i podróży, Usługi rezerwowania podróży, Usługi w zakresie 
biletów na podróż, Usługi w zakresie organizowania wycie-
czek, Usługi w zakresie organizowania krótkich wycieczek, 
Usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz tury-
stów, Usługi w zakresie planowania wycieczek, Usługi w za-
kresie podróży, Usługi w zakresie rezerwacji podróży i środ-
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ków transportu, Usługi w zakresie rezerwacji wycieczek, 
Usługi w zakresie udzielania informacji związanych z trasa-
mi podróży, Usługi w zakresie udostępniania informacji do-
tyczących podróży, Usługi w zakresie wczasów zorganizo-
wanych związane z planowaniem podróży, Usługi z zakresu 
organizacji i rezerwacji podróży, Usługi załadunku statków, 
Woda (Dystrybucja -), Woda (Zaopatrywanie w -), Wycieczki 
(Organizowanie -), Wydawanie biletów na podróż, Wyna-
jem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, Wypożyczanie 
i wynajem pojazdów, Wypożyczanie pojazdów, Wypoży-
czanie rowerów, Zaopatrywanie w wodę, Zwiedzanie tury-
styczne, Dostarczanie wiadomości, Dostawa towarów, Dys-
trybucja wody, Eskortowanie podróżnych, Rezerwacja 
miejsc na podróż, Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Usługi w zakresie organizowania transportu dla 
wycieczek, 41 Biura rezerwacji biletów koncertowych, Cen-
tra rozrywki, Doradztwo specjalistyczne w zakresie eduka-
cji, Doradztwo w zakresie szkoleń, Dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, 
Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie infor-
macji na temat aktywności sportowych, Dostarczanie infor-
macji na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie 
sprzętu sportowego, Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Eduka-
cja, Edukacja dorosłych, Edukacja [nauczanie], Edukacja, 
rozrywka i sport, Edukacja sportowa, Edukacyjne kursy z za-
kwaterowaniem, Elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, Fankluby, Foto-
grafia, Fotoreportaże, Imprezy kulturalne, Imprezy tanecz-
ne, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozryw-
kowych, Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, In-
formacja o wypoczynku, Informacje dotyczące działalności 
kulturalnej, Informacje dotyczące edukacji sportowej, Infor-
macje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, Informacje na temat spor-
tu, Informacje o rekreacji, Informacje związane z egzamino-
waniem, Kluby plażowe i basenowe, Koncerty muzyczne, 
Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Konkursy 
(Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Kultura fizyczna, 
Kursy instruktażowe, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, Kursy szkoleniowe z zakwate-
rowaniem, Montaż filmów, Montaż wideo, Nauczanie, Na-
uczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Nauczanie, 
trening i instruktaż sportowy, Nauczanie w dziedzinie wy-
chowania fizycznego, Nauka indywidualna, Nauka w zakre-
sie sportu, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekre-
acyjne, Obozy sportowe, Obozy sportowe (Organizowanie -), 
Obsługa obiektów sportowych, Opracowywanie materia-
łów edukacyjnych, Opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów, Opracowywanie podręczników edukacyj-
nych, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach 
letnich, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach 
letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach 
letnich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organiza-
cja egzaminów [edukacja], Organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie ak-
tywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie wyda-
rzeń sportowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywno-
ści rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie zawo-
dów sportowych, Organizacja imprez i konkursów sporto-
wych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Or-
ganizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja 
imprez rozrywkowych, Organizacja imprez sportowych, 
Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizacja 
szkoleń, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja 
widowisk, Organizacja zajęć, Organizacja zawodów rekre-

acyjnych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowanie 
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywko-
wych], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warszta-
tów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie i zarządzanie imprezami 
sportowymi, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organi-
zowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez roz-
rywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez sporto-
wych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie 
imprez sportowych, Organizowanie imprez w celach kultu-
ralnych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 
Organizowanie koncertów, Organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, Organizowanie konkursów, Organizowa-
nie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów sporto-
wych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowa-
nie obozów sportowych, Organizowanie pokazów w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach szko-
leniowych, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, 
Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organi-
zowanie rozrywki, Organizowanie społecznych imprez 
sportowych i kulturalnych, Organizowanie szkoleń sporto-
wych, Organizowanie turniejów sportowych, Organizowa-
nie turniejów rekreacyjnych, Organizowanie wycieczek 
w celach rozrywkowych, Organizowanie wykładów, Orga-
nizowanie wyścigów łodzi żaglowych, Organizowanie wy-
ścigów łodzi, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Organi-
zowanie zajęć rekreacyjnych, Organizowanie zajęć sporto-
wych i zawodów sportowych, Organizowanie zajęć sporto-
wych i imprez sportowych, Organizowanie zawodów, Or-
ganizowanie zawodów i imprez sportowych, Organizowa-
nie zawodów sportowych i imprez sportowych, Organizo-
wanie zawodów sportowych, Ośrodki rozrywkowe, Pisanie 
scenariuszy, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Pokazy 
[do celów szkoleniowych], Prezentacja filmów, Produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie imprez 
edukacyjnych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie kursów, Prowa-
dzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów instruk-
tażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi 
i dorosłych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Prowa-
dzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie se-
minariów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadze-
nie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć, Prowa-
dzenie zawodów sportowych, Przeprowadzanie aktywno-
ści kulturalnych, Przeprowadzanie imprez sportowych, 
Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Przygotowywa-
nie imprez sportowych, Przygotowywanie kursów eduka-
cyjnych i egzaminów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Publikacja i redagowanie mate-
riałów drukowanych, Publikacja kalendarzy, Publikacja ma-
teriałów edukacyjnych, Publikowanie, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie książek, Publikowanie materia-
łów drukowanych, Publikowanie tekstów, Publikowanie 
ulotek, Redagowanie tekstów pisanych, Rezerwacja biletów 
na imprezy rozrywkowe, Rezerwacje koncertów, Rezerwo-
wanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, Rezerwowanie 
obiektów sportowych, Rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych, Rozrywka, Sport i fitness, Sport (Wypożycza-
nie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Świadczenie usług 
związanych z rekreacją wodną, Szkolenia dla dorosłych, 
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Szkolenia edukacyjne, Szkolenia sportowe, Szkolenie i in-
struktaż, Szkolenie sportowe, Udostępnianie informacji 
z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Udostępnianie 
sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie sprzętu sportowego, 
Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Usługi cen-
trów rozrywki na obozach wakacyjnych, Usługi edukacyjne, 
Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
ze sportem, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem wodnym, 
Usługi egzaminowania (edukacyjne), Usługi klubów sporto-
wych, Usługi rekreacyjne, Usługi sportowe, Usługi trener-
skie, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 
Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie rekreacji, Usługi 
w zakresie rozrywki, Usługi wynajmu związane ze sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi 
związane z dyskotekami, Warsztaty do celów rekreacyjnych, 
Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach kul-
turalnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Wynajem 
sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Wypożycza-
nie urządzeń wypoczynkowych, Zajęcia sportowe i kultu-
ralne, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia zorganizowa-
ne, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zapewnianie edukacji, 
Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Zapewnianie infra-
struktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnianie kur-
sów edukacyjnych, Zapewnianie kursów instruktażowych, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie obiek-
tów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym 
powietrzu, Zapewnianie wychowania fizycznego, Zapew-
nianie zajęć kulturalnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, 
Zawody sportowe (Organizowanie -), Instruktaż w zakresie 
sportów zimowych, Udostępnianie ośrodków i sprzętu 
do sportów zimowych, 43 Usługi zakwaterowania tymcza-
sowego świadczone przez obozy wakacyjne, Usługi w za-
kresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w za-
kresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], Bary, Domy 
turystyczne, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego 
spożycia, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wa-
kacyjne i turystyczne, Imprezy firmowe [zapewnianie je-
dzenia i napojów], Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Organizowanie i udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowa-
nie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwa-
terowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwatero-
wania dla turystów, Pensjonaty, domy gościnne, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Puby, Restauracje dla tury-
stów, Rezerwacja miejsc na kempingach, Rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwatero-
wania, Serwowanie jedzenia i napojów, Tymczasowe za-
kwaterowanie, Udostępnianie obiektów na imprezy i tym-
czasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Udo-
stępnianie terenów i sprzętu kempingowego, Usługi agen-
cji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi 
cateringu zewnętrznego, Usługi hotelowe, Usługi katerin-
gowe, Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacji zakwaterowa-
nia na wakacje, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Zapewnianie zakwatero-

wania tymczasowego w domach wakacyjnych, Usługi ba-
rowe, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowe-
go, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty].

(210) 550777 (220) 2022 12 28
(731) STERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urzą-
dzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, 
Mechanizmy napędowe, Motoreduktory [maszyny napę-
dowe], Rozruszniki, Mechanizmy sterownicze do maszyn 
i silników, Elektryczne silniki rozruchowe, Silniki elektryczne 
do maszyn, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo-
wych, Mechanizmy sterowania przekładni, Maszynowy me-
chanizm przekładniowy, Elektryczne napędy do maszyn, 
Urządzenia sprzęgające, Sprzęgła do maszyn, Silniki elek-
tryczne i części do nich, nie do pojazdów lądowych, Ele-
menty sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż do po-
jazdów lądowych, oraz części do nich, Łożyska, Obudowy 
silników, Obudowy maszyn, Reduktory z przekładnią ślima-
kową, Przekładnie ślimakowe do maszyn, Zasilacze elek-
tryczne [generatory], Części mechanizmów napędu [inne 
niż do pojazdów lądowych], Elementy zębate do układów 
napędowych, inne niż do pojazdów lądowych, 9 Urządze-
nia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 
Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Aparatura kon-
trolna [energia elektryczna], Elektroniczne urządzenia ste-
rujące, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Pulpity rozdzielcze 
[elektryczność], Tablice sterownicze [elektryczność], Insta-
lacje elektryczne, Mierniki, Czytniki [sprzęt do przetwa-
rzania danych], Wskaźniki [elektryczność], Liczniki, Alarmy 
i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna, Prze-
kaźniki, Przełączniki uniwersalne [elektroniczne], Przekład-
niki prądu elektrycznego, Wyłączniki elektryczne [prze-
łączniki], Wzmacniacze, Sterowniki urządzeń, Sterowniki 
elektryczne, Styczniki termiczne, Przemienniki [inwertery], 
Aparatura łączeniowa [elektryczna], Kable rozruchowe, En-
kodery obrotowe, Enkodery liniowe, Bezpieczniki elektrycz-
ne, Bezpieczniki topikowe, Elektroniczne zasilacze, Kable 
elektryczne, Urządzenia do poprawy efektywności energe-
tycznej, Przyciski alarmowe, Elektryczne panele przycisko-
we, Sterowniki automatyki przemysłowej, Systemy automa-
tyki przemysłowej, Urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych 
w związku z: silnikami elektrycznymi, motoreduktorami, 
przekładniami przemysłowymi, falownikami, częściami 
zamiennymi do napędów, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w ramach sklepu internetowego i sklepów sta-
cjonarnych w związku z maszynami, obrabiarkami oraz na-
rzędziami i urządzeniami o napędzie elektrycznym, do mo-
cowania i łączenia, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych 
w związku z: mechanizmami napędowymi, motoreduktora-
mi [maszynami napędowymi], rozrusznikami, mechanizma-
mi sterowniczymi do maszyn i silników, elektrycznymi sil-
nikami rozruchowymi, silnikami elektrycznymi do maszyn, 
silnikami elektrycznymi innymi niż do pojazdów lądowych, 
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mechanizmami sterowania przekładni, maszynowymi me-
chanizmami przekładniowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w ramach sklepu internetowego i sklepów sta-
cjonarnych w związku z: elektrycznymi napędami do ma-
szyn, urządzeniami sprzęgającymi, sprzęgłami do maszyn, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu 
internetowego i sklepów stacjonarnych w związku z silni-
kami elektrycznymi i częściami do nich, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego 
i sklepów stacjonarnych w związku z elementami sprzęgła 
i przekładni maszynowych, innych niż do pojazdów lądo-
wych, oraz częściami do nich, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w ramach sklepu internetowego i sklepów sta-
cjonarnych w związku z: łożyskami, obudowami silników, 
obudowami maszyn, reduktorami z przekładną ślimakową, 
przekładniami ślimakowymi do maszyn, zasilaczami elek-
trycznymi, częściami mechanizmów napędu, elementami 
zębatymi do układów napędowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego i skle-
pów stacjonarnych w związku z urządzeniami mierzącymi, 
wykrywającymi, monitorującymi i kontrolującymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu interne-
towego i sklepów stacjonarnych w związku z: urządzeniami 
kontrolno-sterującymi, aparaturą kontrolną, elektroniczny-
mi urządzeniami sterującymi, szafami rozdzielczymi, pul-
pitami rozdzielczymi, tablicami sterowniczymi, instalacja-
mi elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w ramach sklepu internetowego i sklepów stacjonarnych 
w związku z: miernikami, czytnikami, wskaźnikami, liczni-
kami, alarmami, urządzeniami ostrzegawczymi, aparaturą 
sygnalizacyjną, przekaźnikami, przełącznikami, przekład-
nikami prądu elektrycznego, wyłącznikami elektrycznymi, 
wzmacniaczami, sterownikami urządzeń, sterownikami 
elektrycznymi, stycznikami, przemiennikami, Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego 
i sklepów stacjonarnych w związku z: aparaturą łączeniową 
elektryczną, kablami, kablami rozruchowymi, enkoderami, 
bezpiecznikami, zasilaczami, kablami elektrycznymi, urzą-
dzeniami do poprawy elektryczności energetycznej, przy-
ciskami alarmowymi, elektrycznymi panelami przycisko-
wymi, sterownikami automatyki przemysłowej, systemami 
automatyki przemysłowej, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w ramach sklepu internetowego i sklepów sta-
cjonarnych w związku z urządzeniami zabezpieczającymi, 
ochronnymi i sygnalizacyjnymi, 37 Serwis maszyn i urzą-
dzeń produkcyjnych, Usługi modernizacji i przekształcania 
maszyn, Regeneracja silników, Konserwacja i naprawa sil-
ników, Usługi naprawcze w zakresie silników, Konserwacja, 
serwis, strojenie i naprawa silników, Naprawa i konserwa-
cja przekładni zębatych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją silników elektrycznych, Insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Usługi serwi-
sowania przekładni i motoreduktorów, Serwis układów na-
pędowych, 42 Doradztwo techniczne, Badania techniczne, 
Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, Doradztwo 
projektowe, Usługi projektowania, Technologiczne badania 
projektowe, Tworzenie programów kontrolnych do kontroli 
operacji elektrycznych i modułów napędowych, Usługi in-
żynieryjne w dziedzinie mocy napędowej, Opracowywanie 
zespołów zasilających, Audyt energetyczny, Audyt efek-
tywności elektrycznej.

(210) 550799 (220) 2022 12 22
(731) ANTWERP FP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) PYspace

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.16
(510), (511) 9 Stojaki na sprzęt komputerowy, Stojaki ob-
rotowe do komputerów, Stojaki do drukarek, Peryferyjne 
urządzenia komputerowe, Myszki komputerowe, Klawiatury, 
Podpórki pod nadgarstki do klawiatur, Podkładki pod myszki, 
Głośniki, Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki pod 
nadgarstki do użytku z komputerem, Pokrowce do tabletów, 
Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Słuchaw-
ki, Torby do noszenia komputerów, Zestawy słuchawkowe 
do grania w gry wideo, 20 Meble, Meble komputerowe, 
Komputerowe stanowiska pracy, Stojaki do komputerów, 
Biurka, Szafki [części zestawu], Półki na klawiatury kompute-
rowe, Szafki do komputerów, Obudowy drewniane [meble] 
do urządzeń i aparatury elektronicznej, Meble biurowe, Stoliki 
pod drukarki, Stoły, Meble ze szkła, Meble drewniane, Biurka 
z regulacją wysokości, Konsole [meble] do montażu sprzętu 
elektronicznego, Stanowiska pracy [meble], Meble dla dzieci, 
Segmenty mebli ściennych, Krzesła, Stojaki, Biblioteczki [re-
gały na książki], Dekoracje wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, 
Kanapo-tapczany, Kanapy, Komody, Konsole, Kredensy, Ławy, 
Łóżka, Materace, Ramy do obrazów, Organizery do szuflad, 
Organizery wiszące do szały, Podpórki pod książki, Poduszki, 
Skrzynki na zabawki, Stoły, Szafy wnękowe, Wezgłowia, Za-
główki [meble], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, akcesoriami meblowymi, peryferyjnymi urządze-
niami komputerowymi i akcesoriami komputerowymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, akcesoriami 
meblowymi, peryferyjnymi urządzeniami komputerowymi 
i akcesoriami komputerowymi, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, Promocja sprzedaży, Zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kompute-
rowej, Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych 
lub reklamowych, Marketing opierający się na współpracy 
z influencerem [Influencer marketing], Organizacja wydarzeń 
komercyjnych, Promocja towarów przy pomocy influence-
rów, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, Reklama typu „płać za kliknięcie”,  
Publikowanie tekstów reklamowych.

(210) 550805 (220) 2022 12 28
(731) FERREIRA MONIKA STRATEGIC CONSULTING, 

Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Franczyza 2.0

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.04.11, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące planowania 
działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością 
gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie i za-
rządzanie działalnością gospodarczą, Analiza rynku, Analiza 
trendów biznesowych, Analiza trendów marketingowych, 
Audyt działalności gospodarczej, Badania w dziedzinie stra-
tegii marketingowych, Doradztwa w odniesieniu do rekruta-
cji personelu, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe 
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dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące finan-
sowania rozwoju, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakre-
sie franchisingu, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Do-
radztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradz-
two dotyczące organizowania działalności gospodarczej, 
Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo dotyczące 
zbywania firm, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakre-
sie franchisingu, Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, Doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, Doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w dzie-
dzinie public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, Doradztwo w dziedzinie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w spra-
wach zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie admi-
nistrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakre-
sie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finanso-
wej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące rozwoju produktu, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, Doradz-
two w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w za-
kresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie marketin-
gu, Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Do-
radztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organi-
zacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakre-
sie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie planowania kariery, Doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Do-
radztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo w za-
kresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania firmą, Doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nelem i zatrudniania, Doradztwo w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Doradztwo 
w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], 
Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szko-
leniami), Doradztwo związane z audytem, Doradztwo zwią-
zane z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo związane 
z wyborem kadry kierowniczej, Doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie 
danych dotyczących działalności gospodarczej, Dostarcza-
nie informacji handlowych, Ekspertyzy w zakresie wydolno-
ści przedsiębiorstw, Marketing finansowy, Nadzór nad dzia-
łalnością gospodarczą, Nadzór nad zarządzaniem działalno-
ścią gospodarczą, Ocena możliwości dla działalności gospo-
darczej, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie strate-
gii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie infor-
macji gospodarczych, Opracowywanie informacji handlo-
wych, Opracowywanie informacji o firmie, Organizacja dzia-
łalności gospodarczej, Organizacja i przeprowadzanie wyda-
rzeń marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie wy-
staw w ramach targów handlowych, Organizacja zarządzania 
działalnością gospodarczą, Organizowanie i przeprowadza-
nie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wystaw handlowych, Organizowanie i zarządzanie 
programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospo-
darczej i programami lojalnościowymi, Organizowanie im-

prez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, pro-
mocyjnych i reklamowych, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Planowanie dotyczące zarządzania działalnością go-
spodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji 
i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności 
gospodarczej, Planowanie strategiczne dla działalności go-
spodarczej, Planowanie strategii marketingowych, Planowa-
nie sukcesji w firmach, Planowanie w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Planowanie wykorzystania perso-
nelu, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Pomoc biz-
nesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc i porady 
dotyczące organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Pomoc przy zakłada-
niu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontrak-
tu franczyzowego, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej do-
tycząca franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospo-
darczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przed-
siębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej związana z organizowaniem 
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zakresie 
planowania działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie re-
krutacji personelu i obsadzania stanowisk, Pomoc w zarzą-
dzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, 
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi 
na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu sprawami 
biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodar-
czymi, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalno-
ści gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w za-
kresie analizy biznesowej, Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Po-
moc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania 
biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne 
w związku z planowaniem biznesowym, Projektowanie ba-
dań marketingowych, Promowanie wydarzeń specjalnych, 
Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszech-
nianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie infor-
macji handlowych, Strategiczna analiza biznesowa, Usługi 
dotyczące informacji i badania w dziedzinie działalności go-
spodarczej, Usługi ekspertów do spraw efektywności działal-
ności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywno-
ści biznesowej, Usługi ekspertów w zakresie wydajności 
przedsiębiorstw, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla 
firm, Usługi informacyjne dotyczące działalności gospodar-
czej, Usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania 
i wychodzenia z kryzysu, Usługi konsultacyjne dotyczące po-
zyskiwania sponsorów, Usługi konsultacyjne i doradcze 
w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi konsultacyjne i do-
radcze w zakresie zarządzania personelem, Usługi konsulta-
cyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące pro-
dukcji, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania fundu-
szy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi kon-
sultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi 
konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Usługi konsultacyjne w zakresie planowa-
nia biznesowego oraz ciągłości działania, Usługi konsultingo-
we dotyczące reklamy, Usługi konsultingowe związane z za-
rządzaniem, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Usługi outsourcingu w za-
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kresie zarządzania relacjami z klientami, Usługi planowania 
dla przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dzie-
dzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi pu-
blic relations, Usługi w zakresie Business Intelligence [anality-
ki biznesowej], Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, Usługi w za-
kresie planowania działalności gospodarczej, Usługi w zakre-
sie planowania działalności gospodarczej dla przedsię-
biorstw, Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie pozycjonowania 
marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Wsparcie 
i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą i jej organizacji, Wsparcie w dziedzinie organizacji przed-
siębiorstwa, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Wspar-
cie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie fran-
chisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami 
gospodarczymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, 
Wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
w przedsiębiorstwach, Zarządzanie firmą [na rzecz osób 
trzecich], Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie, Doradzanie przedsiębiorstwom w zakresie 
prowadzenia ich interesów, Wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia biznesowego, Usługi doradztwa biznesowego związane 
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi w zakresie 
strategii biznesowych, Promowanie działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie analiz i badań rynku, Usługi w zakresie 
oceny marki, Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trze-
cich], Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji 
personelu, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsię-
biorstw, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu stra-
tegicznego, Konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące franchisingu, Handlowe usługi doradcze do-
tyczące franchisingu, Udzielanie informacji o działalności 
gospodarczej dotyczących franchisingu, Porady odnośnie 
prowadzenia firm w ramach franchisingu, Usługi doradcze 
w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchisingowych, 
Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 
Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usłu-
gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce franchisingu, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Konsultacje edytorskie, Multi-
medialne wydania publikacji elektronicznych, Pisanie i publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie sce-
nariuszy, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pu-
blikacja broszur, Publikacja gazet elektronicznych online, Pu-
blikacja i redagowanie książek, Publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, Publikacja kalendarzy, Publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja 
podręczników użytkownika, Publikacja prac naukowych, Pu-
blikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publi-
kacja wyników badań klinicznych, Publikowanie arkuszy in-
formacyjnych, Publikowanie czasopism, Publikowanie doku-
mentów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej, Publikowanie dydaktycz-
nych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, 
Publikowanie fotografii, Publikowanie książek, Publikowanie 
książek edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism 
elektronicznych online, Publikowanie literatury instruktażo-
wej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
materiałów multimedialnych online, Publikowanie multime-

dialne książek, Publikowanie multimedialne magazynów, 
czasopism i gazet, Publikowanie plakatów, Publikowanie 
podręczników, Publikowanie podręczników dotyczących za-
rządzania biznesowego, Publikowanie przewodników edu-
kacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie recenzji, Publiko-
wanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Reda-
gowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Sprawozda-
nia wiadomości, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, 
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podca-
stów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publi-
kacji on-line, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Usłu-
gi dziennikarskie, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji 
czasopism, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji ksią-
żek, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tek-
stów pisanych, Usługi pisania blogów, Usługi pisania tekstów, 
Usługi publikacji, Usługi reporterskie, Usługi w zakresie opra-
cowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie publikowania 
online, Usługi wydawania publikacji periodycznych i niepe-
riodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawni-
cze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Wydawanie 
audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czaso-
pism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie katalo-
gów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie kon-
ferencji, wystaw i konkursów, Badania edukacyjne, Budowa-
nie zespołu (edukacja), Coaching w zakresie życia osobistego 
[life coaching], Doradztwo specjalistyczne w zakresie eduka-
cji, Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradz-
two w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Do-
radztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkoleń 
biznesowych, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyj-
ne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe i coaching, Do-
starczanie informacji dotyczących edukacji, Edukacja, Eduka-
cja zawodowa, Edukacyjne usługi doradcze, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kursy rozwijające umiejętności konsul-
tacyjne, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dziedzinie 
finansów, Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Kursy 
w zakresie rozwoju osobistego, Nauczanie, Nauczanie i szko-
lenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informa-
cyjnej, Nauczanie w zakresie ekonomii i zarządzania, Nauka 
indywidualna, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egza-
minów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Opraco-
wywanie podręczników edukacyjnych, Organizacja egzami-
nów [edukacja], Organizacja i przeprowadzanie imprez szko-
leniowych, Organizacja szkoleń, Organizacja wystaw do ce-
lów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowa-
dzenie ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Organi-
zowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub roz-
rywkowych], Organizowanie i prowadzenie spotkań w dzie-
dzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie targów do ce-
lów akademickich, Organizowanie i prowadzenie targów 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie konfe-
rencji związanych z reklamą, Organizowanie kursów wyko-
rzystujących metody nauczania na odległość, Organizowa-
nie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, Or-
ganizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie se-
minariów dotyczących biznesu, Organizowanie szkoleń biz-
nesowych, Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, 
Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Produkcja 
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, 
Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na pro-
fesjonalnych kursach, Produkcja materiałów kursowych roz-
prowadzanych na profesjonalnych seminariach, Produkcja 
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materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonal-
nych wykładach, Programy edukacyjne i szkoleniowe w za-
kresie zarządzania ryzykiem, Prowadzenie kursów dotyczą-
cych administrowania działalnością gospodarczą, Prowadze-
nie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodar-
czą, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, 
Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, Prze-
kazywanie know-how [szkolenia], Przeprowadzanie konwen-
cji, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobisto-
ściami w celach edukacyjnych, Przygotowanie prezentacji 
do celów szkoleniowych, Przygotowywanie kursów eduka-
cyjnych i egzaminów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Rozpowszech-
nianie materiałów edukacyjnych, Seminaria, Szkolenia perso-
nelu, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Szkolenia z zakresu public rela-
tions, Szkolenia związane z finansami, Udostępnianie filmów 
online nie do pobrania, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych szkoleń, Udostępnianie informacji na temat kongresów, 
Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem konferencji, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem kongresów, Usługi doradcze i informa-
cyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem sympozjów, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi doradztwa dotyczą-
ce opracowywania kursów szkoleniowych, Usługi edukacyj-
ne dotyczące handlu, Usługi edukacyjne dotyczące techno-
logii informacyjnej, Usługi edukacyjne dotyczące umiejętno-
ści komunikacyjnych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usłu-
gi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne w postaci sperso-
nalizowanego nauczania, Usługi edukacyjne w zakresie 
szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne w zakresie zarzą-
dzania, Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania przedsię-
biorstwem franszyzowym, Usługi edukacyjne wspomagane 
komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego, Usłu-
gi edukacyjne związane z biznesem, Usługi informacyjne 
dotyczące książek, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Usłu-
gi konsultacyjne dotyczące analizy wymagań szkolenio-
wych, Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, 
Usługi kształcenia praktycznego, Usługi mentoringu bizne-
sowego, Usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, 
Usługi nauki na odległość świadczone online, Usługi organi-
zowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Usługi 
szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkoleniowe dla 
biznesu, Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w han-
dlu detalicznym, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dzie-
dzinie life coachingu, Usługi szkoleniowe w dziedzinie finan-
sów, Usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania handlem 
detalicznym, Usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania 
projektami, Usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa 
do spraw zarządzania, Usługi trenerów osobistych, Usługi 
trenerskie, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi 
w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, 
Usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, 
Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, Usługi w zakresie wykła-
dów związane z umiejętnościami zarządzania, Wydawanie 
nagród edukacyjnych, Wykłady na temat umiejętności mar-
ketingowych, Wyznaczanie standardów edukacyjnych, Wy-
znaczanie standardów szkoleń, Publikacje multimedialne, 

Organizowanie pokazów, Publikowanie, Udzielanie informa-
cji związanych z publikowaniem, Przeprowadzanie egzami-
nów edukacyjnych, Informacja o edukacji, Instruktaż w za-
kresie technik komunikacyjnych.

(210) 550809 (220) 2022 12 28
(731) ANDRYCH ADAM, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winnica KrOban 

(531) 15.07.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 Świeże winogrona do produkcji wina, Wino-
grona świeże, 32 Napoje na bazie soku z winogron, Napoje 
z soku winogronowego, bezalkoholowe, Sok winogronowy, 
33 Białe wino, Czerwone wino, Owocowe wino musujące, 
Wino, Wino czerwone, Wino jeżynowe, Wino musujące, 
Wino owocowe, Wino winogronowe, Winogronowe wino 
musujące, 44 Doradztwo w zakresie uprawy winorośli, Upra-
wa winogron do produkcji wina.

(210) 550834 (220) 2022 12 29
(731) POLSKI ZWIĄZEK TAEKWON-DO, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI ZWIĄZEK TAEKWON-DO ITF 1991

(531) 26.01.14, 26.01.18, 02.09.18, 01.17.13, 27.05.01, 28.03.99, 
29.01.14

(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Broszury, 
Czasopisma fachowe, Czasopisma o tematyce ogólnej, Ety-
kiety z papieru lub kartonu, Drukowane etykietki papierowe, 
Drukowane foldery informacyjne, Biuletyny informacyjne, 
Kalendarze, Katalogi, Nalepki, Notesy, Tablice ogłoszeniowe 
z papieru, Tablice reklamowe z kartonu, Wzory do haftowa-
nia, Wykroje do szycia, 25 Czapki sportowe, Czapki jako na-
krycia głowy, Bluzy dresowe, Spodnie dresowe, Bielizna, Buty 
sportowe, Legginsy, Garnitury, Kamizelki, Krawaty, Kapelusze, 
Kąpielowe kostiumy, Płaszcze kąpielowe, Koszule, Koszulki 
gimnastyczne bez rękawów, Odzież gimnastyczna, Szorty 
gimnastyczne, Marynarki od garniturów, Mundury, Nakrycia 
głowy, Obuwie, Odzież, Chusty [odzież], Płaszcze, Podkoszul-
ki, Pulowery, Rękawiczki, Skarpetki, Spodnie, Spódnice, Swe-
try, Szlafroki, Japońskie szlafroki (nemaki), Szaliki, 41 Edukacja, 
Edukacja sportowa, Usługi kształcenia praktycznego, Zajęcia 
sportowe, Obozy sportowe, Organizowanie zajęć sporto-
wych i zawodów sportowych, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Prowadzenie kursów korespondencyjnych, Organizowanie 
kursów korespondencyjnych, Organizacja widowisk, Pro-
wadzenie zawodów sportowych, Organizowanie zawodów 
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sportowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Organizacja imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe, 
Publikowanie ulotek, Publikowania broszur, Publikowanie 
fotografii, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publi-
kowanie czasopism, Publikowanie plakatów.

(210) 550846 (220) 2022 12 29
(731) SHAOLIN TEMPLE POLAND SPÓŁKA 

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

(531) 01.15.05, 26.13.25, 29.01.01, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.17
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Obozy letnie [rozrywka i eduka-
cja], Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Zaję-
cia sportowe, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe 
i rekreacyjne, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie 
sportu, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Usługi w zakre-
sie e-sportu, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Zapewnia-
nie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Zawody spor-
towe (Organizowanie -), Usługi trenerskie, Usługi trenerskie 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie 
w zakresie zajęć sportowych, Usługi w zakresie edukacji 
sportowej, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, 
Usługi sportowe i kulturalne, Usługi sportowe, Usługi sporto-
we i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie instruktażu spor-
towego, Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Usługi rozrywko-
we w postaci wydarzeń sportowych, Szkolenia sportowe, 
Sport i fitness, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, Orga-
nizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja imprez 
sportowych, Organizowanie imprez i zawodów sportowych, 
Organizowanie imprez sportowych, Organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowa-
nie zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizowanie 
obozów sportowych, Edukacja sportowa, Kursy szkoleniowe 
dotyczące zajęć sportowych, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach 
letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach 
letnich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie ćwi-
czeń fizycznych, Kultura fizyczna, Usługi edukacyjne doty-
czące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczące 
sprawności fizycznej, Lekcje gimnastyki, Nauka w zakresie 
sportu, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Or-
ganizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, 
Prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej, Prowadzenie 
zajęć fitness, Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję 
fizyczną, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Rozrywka 
w postaci występów gimnastycznych, Szkolenia w zakresie 
sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie utrzymywania 

dobrej kondycji fizycznej, Szkolenie w zakresie ćwiczeń gru-
powych, Trenowanie, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych [fitness], Usługi trenera osobistego [trening spraw-
ności fizycznej], Usługi trenerów osobistych, Usługi w zakre-
sie szkoleń i rekreacji, Usługi w zakresie treningu sprawności 
fizycznej, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Wirtualne 
usługi treningów sprawności fizycznej, Trening medytacji, 
Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Usługi edukacyjne 
w zakresie rozwoju duchowego, Nauczanie chińskich sztuk 
walki, Prowadzenie szkół sztuk walki, Prowadzenie treningów 
sztuk walki, 42 Badania nad tradycyjną medycyną chińską, 
44 Usługi w zakresie medytacji, 45 Doradztwo dotyczące 
kierunku duchowego rozwoju, Mentorstwo [duchowe].

(210) 550856 (220) 2022 12 29
(731) ESPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) HR
(510), (511) 6 Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Za-
wiasy drzwiowe metalowe, Drzwi metalowe, Ościeżnice 
metalowe, Skrzydła drzwiowe metalowe, Futryny metalo-
we, 19 Drzwi niemetalowe, Futryny drzwiowe niemetalo-
we, Drzwiowe płyty niemetalowe, Ościeżnice drzwiowe 
niemetalowe.

(210) 550862 (220) 2022 12 29
(731) KACHNIARZ AGNIESZKA BIURO RACHUNKOWE, 

Rydułtowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K BIURO RACHUNKOWE AGNIESZKA KACHNIARZ

(531) 26.04.01, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15, 27.05.21
(510), (511) 35 Księgowanie kosztów.

(210) 550920 (220) 2023 01 02
(731) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Zwi

(531) 02.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 Drzwi aluminiowe, Drzwi i okna metalowe, 
Drzwi metalowe, Drzwi metalowe do budynków, Drzwi me-
talowe do garaży, Bramy metalowe, Drzwi metalowe do użyt-
ku wewnątrz pomieszczeń, Elementy drzwiowe metalowe, 
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Klamki do drzwi metalowe, Listwy metalowe do mocowania 
okien [kitlistwy], Metalowe blokady do zamków na oknach, 
Łączniki metalowe do okien skrzynkowych, Metalowe, dol-
ne, przypodłogowe listwy uszczelniające, Metalowe elemen-
ty do hamowania drzwi, Metalowe elementy drzwi, Metalo-
we fasady okienne, Metalowe klamki do okien, Metalowe 
kratki wentylacyjne do zakładania w drzwiach, Metalowe 
obramowania drzwi, Metalowe obramowania okien, Meta-
lowe okiennice wykonane z listewek, Metalowe ościeżnice 
okienne, Metalowe parapety okienne, Metalowe uszczelki 
do drzwi, Metalowe uszczelnienia okienne, Ograniczniki 
drzwiowe metalowe, Okna aluminiowe, Ościeżnice metalo-
we, Profile z metalu na drzwi, Progi metalowe, Zewnętrzne 
drzwi metalowe, 19 Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drew-
niane ramy okien, Drzwi drewniane, Drzwi izolacyjne z ma-
teriałów niemetalowych, Drzwi niemetalowe, Drzwi oszklo-
ne, niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi 
wykonane z drewna do budynków, Drzwi wykonane z pla-
stiku do budynków, Drzwiowe (Ościeżnice -) niemetalowe, 
Drzwiowe (Płyty -) niemetalowe, Elementy szklane do okien, 
Fasady okien (niemetalowe), Moskitiery (Niemetalowe -) 
do okien, Moskitiery (Niemetalowe -) na drzwi, Niemetalowe 
osłony okienne, Niemetalowe ościeżnice do okien, Niemeta-
lowe ramy do drzwi oszklonych, Niemetalowe ramy do okien 
szklanych, Okiennice niemetalowe do okien, Okiennice we-
wnętrzne, niemetalowe, Okładziny (Niemetalowe -) na okna, 
Panele szklane do drzwi, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe.

(210) 550924 (220) 2023 01 02
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowny)
(540) NOVDOM tu mieszkają marzenia
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i infor-
macji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia i zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie i grupo-
wanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów w wa-
runkach pozwalających nabywcom wygodnie je oglądać 
i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi i wypo-
sażenia wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania 
przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, 36 Usługi w zakre-
sie finansowania projektów inwestycyjnych, usługi w zakre-
sie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomości oraz 
ich wyceny, finansowanie projektów deweloperskich oraz 
inwestycji budowlanych, Tworzenie i pozyskiwanie kapi-
tałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości 
pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu 
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań 
i powierzchni handlowych, zarządzanie i administrowa-
nie budynkami, 37 Usługi budowlane, Usługi w zakresie 
remontów budynków, Usługi konserwacji budynków, 
Usługi instalacji budowlanych, Wynajem maszyn i sprzę-
tu budowlanego i burzącego, Przygotowywanie terenów 
pod budowę i zarządzanie nimi, usługi w zakresie nadzoru 
budowlanego, 39 Usługi w zakresie transportu i wynajmu 
środków transportu, wynajem garaży i miejsc parkingo-
wych, usługi magazynowe i wynajem powierzchni ma-
gazynowych, 42 Usługi w zakresie projektowania urba-
nistycznego, architektonicznego i budowlanego oraz 
nadzór wykonawczy, usługi projektowania i wyposażania 
wnętrz budynków, 45 Obsługa prawna inwestycji budow-
lanych oraz wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami.

(210) 550929 (220) 2023 01 02
(731) INSTAL-KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 6 Ogniotrwałe szafki metalowe [inne niż me-
ble], Metalowe łączniki (złącza) do rur, 7 Zgrzewarki, 8 Ob-
cinaki do rur, 11 Rury z tworzywa sztucznego do instalacji 
grzewczych i wodnych, Łączniki i akcesoria do instalacji 
grzewczych i wodnych z tworzyw sztucznych, Rozdziela-
cze mosiężne i stalowe do systemów rurowych, Armatura 
regulacyjna i kontrolno-pomiarowa do ogrzewania pod-
łogowego, Kurki kulowe, zawory i głowice termostatycz-
ne, regulatory temperatury i sterowanie ogrzewaniem 
podłogowym, 17 Folie izolacyjne oraz płyty izolacyjne 
styropianowe do ogrzewania podłogowego, 35 Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa urządzeń do instalacji grzewczych 
i wodnych, Sprzedaż detaliczna i hurtowa armatury regu-
lacyjnej i kontrolno-pomiarowej do ogrzewania podłogo-
wego, Sprzedaż detaliczna i hurtowa narzędzi instalacyj-
nych do instalacji grzewczych i wodnych oraz do ogrze-
wania podłogowego.

(210) 550930 (220) 2022 12 30
(731) EU-ALINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) APOLLON
(510), (511) 25 Skarpetki, pończochy, rajstopy, legginsy, 
spodnie, bielizna osobista.

(210) 550947 (220) 2022 12 29
(731) AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pabianice

(540) (znak słowny)
(540) pawelana
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i kulturalna.

(210) 550951 (220) 2022 12 30
(731) PFR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDUSZ MIESZKAŃ dla Rozwoju

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 36 Zarządzanie finansowe funduszem, Admini-
strowanie funduszami i inwestycjami.
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(210) 550953 (220) 2022 12 30
(731) PFR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDUSZ MIESZKAŃ na Wynajem

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 36 Zarządzanie finansowe funduszem, Admini-
strowanie funduszami i inwestycjami.

(210) 550982 (220) 2023 01 03
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVDOM tu mieszkają marzenia

(531) 24.15.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i in-
formacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie 
i grupowanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów 
w warunkach pozwalających nabywcom wygodnie je oglą-
dać i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi 
i wyposażenia wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu nie-
ruchomościami, Doradztwo dotyczące organizowania i za-
rządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, 36 Usługi 
w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, usługi 
w zakresie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomo-
ści oraz ich wyceny, finansowanie projektów deweloperskich 
oraz inwestycji budowlanych, Tworzenie i pozyskiwanie ka-
pitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod 
inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów 
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań i powierzch-
ni handlowych, zarządzanie i administrowanie budynkami, 
37 Usługi budowlane, Usługi w zakresie remontów budyn-
ków, Usługi konserwacji budynków, Usługi instalacji budow-
lanych, Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego i burzące-
go, Przygotowywanie terenów pod budowę i zarządzanie 
nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 39 Usługi 
w zakresie transportu i wynajmu środków transportu, wy-
najem garaży i miejsc parkingowych, usługi magazynowe 
i wynajem powierzchni magazynowych, 42 Usługi w zakre-
sie projektowania urbanistycznego, architektonicznego i bu-
dowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi projektowania 
i wyposażania wnętrz budynków, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami.

(210) 550984 (220) 2023 01 03
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVDOM tu mieszkają marzenia

(531) 24.15.17, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i in-
formacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie 
i grupowanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów 
w warunkach pozwalających nabywcom wygodnie je oglą-
dać i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi 
i wyposażenia wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu nie-
ruchomościami, Doradztwo dotyczące organizowania i za-
rządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, 36 Usługi 
w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, usługi 
w zakresie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomo-
ści oraz ich wyceny, finansowanie projektów deweloperskich 
oraz inwestycji budowlanych, Tworzenie i pozyskiwanie ka-
pitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod 
inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów 
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań i powierzch-
ni handlowych, zarządzanie i administrowanie budynkami, 
37 Usługi budowlane, Usługi w zakresie remontów budyn-
ków, Usługi konserwacji budynków, Usługi instalacji budow-
lanych, Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego i burzące-
go, Przygotowywanie terenów pod budowę i zarządzanie 
nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 39 Usługi 
w zakresie transportu i wynajmu środków transportu, wy-
najem garaży i miejsc parkingowych, usługi magazynowe 
i wynajem powierzchni magazynowych, 42 Usługi w zakre-
sie projektowania urbanistycznego, architektonicznego i bu-
dowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi projektowania 
i wyposażania wnętrz budynków, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami.

(210) 551008 (220) 2023 01 03
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D

(531) 24.15.17, 27.05.08, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i in-
formacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie 
i grupowanie z myślą o osobach trzecich różnych towa-
rów w warunkach pozwalających nabywcom wygodnie 
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je oglądać i kupować w sklepach z: materiałami budowla-
nymi i wyposażenia wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu 
nieruchomościami, Doradztwo dotyczące organizowania 
i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostar-
czanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, 
36 Usługi w zakresie finansowania projektów inwestycyj-
nych, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie i wynajmu 
nieruchomości oraz ich wyceny, finansowanie projektów 
deweloperskich oraz inwestycji budowlanych, Tworzenie 
i pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu 
nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie 
w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, 
mieszkań i powierzchni handlowych, zarządzanie i admini-
strowanie budynkami, 37 Usługi budowlane, Usługi w za-
kresie remontów budynków, Usługi konserwacji budynków, 
Usługi instalacji budowlanych, Wynajem maszyn i sprzętu 
budowlanego i burzącego, Przygotowywanie terenów 
pod budowę i zarządzanie nimi, usługi w zakresie nadzoru 
budowlanego, 39 Usługi w zakresie transportu i wynajmu 
środków transportu, wynajem garaży i miejsc parkingo-
wych, usługi magazynowe i wynajem powierzchni ma-
gazynowych, 42 Usługi w zakresie projektowania urbani-
stycznego, architektonicznego i budowlanego oraz nadzór 
wykonawczy, usługi projektowania i wyposażania wnętrz 
budynków, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych 
oraz wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w obrocie nieru-
chomościami.

(210) 551009 (220) 2023 01 03
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D

(531) 24.15.17, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.08, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i in-
formacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie 
i grupowanie z myślą o osobach trzecich różnych towa-
rów w warunkach pozwalających nabywcom wygodnie 
je oglądać i kupować w sklepach z: materiałami budow-
lanymi i wyposażenia wnętrz, Obsługa marketingowa 
obrotu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące organi-
zowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, 
Dostarczanie informacji dotyczących działalności gospo-
darczej, 36 Usługi w zakresie finansowania projektów in-
westycyjnych, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie 
i wynajmu nieruchomości oraz ich wyceny, finansowanie 
projektów deweloperskich oraz inwestycji budowlanych, 
Tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie 
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budow-
lane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wy-
najmu nieruchomości, mieszkań i powierzchni handlo-

wych, zarządzanie i administrowanie budynkami, 37 Usłu-
gi budowlane, Usługi w zakresie remontów budynków, 
Usługi konserwacji budynków, Usługi instalacji budowla-
nych, Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego i burzące-
go, Przygotowywanie terenów pod budowę i zarządzanie 
nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 39 Usługi 
w zakresie transportu i wynajmu środków transportu, wy-
najem garaży i miejsc parkingowych, usługi magazynowe 
i wynajem powierzchni magazynowych, 42 Usługi w za-
kresie projektowania urbanistycznego, architektoniczne-
go i budowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi pro-
jektowania i wyposażania wnętrz budynków, 45 Obsługa 
prawna inwestycji budowlanych oraz wynajmu, sprzeda-
ży i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

(210) 551010 (220) 2023 01 03
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D

(531) 24.15.17, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.08, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i in-
formacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie 
i grupowanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów 
w warunkach pozwalających nabywcom wygodnie je oglą-
dać i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi 
i wyposażenia wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu nie-
ruchomościami, Doradztwo dotyczące organizowania i za-
rządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, 36 Usługi 
w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, usługi 
w zakresie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nierucho-
mości oraz ich wyceny, finansowanie projektów deweloper-
skich oraz inwestycji budowlanych, Tworzenie i pozyskiwa-
nie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomo-
ści pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawiera-
niu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań 
i powierzchni handlowych, zarządzanie i administrowanie 
budynkami, 37 Usługi budowlane, Usługi w zakresie remon-
tów budynków, Usługi konserwacji budynków, Usługi insta-
lacji budowlanych, Wynajem maszyn i sprzętu budowlane-
go i burzącego, Przygotowywanie terenów pod budowę 
i zarządzanie nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 
39 Usługi w zakresie transportu i wynajmu środków trans-
portu, wynajem garaży i miejsc parkingowych, usługi maga-
zynowe i wynajem powierzchni magazynowych, 42 Usługi 
w zakresie projektowania urbanistycznego, architektonicz-
nego i budowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi pro-
jektowania i wyposażania wnętrz budynków, 45 Obsługa 
prawna inwestycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży 
i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
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(210) 551011 (220) 2023 01 03
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D

(531) 24.15.17, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.08, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i in-
formacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie 
i grupowanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów 
w warunkach pozwalających nabywcom wygodnie je oglą-
dać i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi 
i wyposażenia wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu nie-
ruchomościami, Doradztwo dotyczące organizowania i za-
rządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, 36 Usługi 
w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, usługi 
w zakresie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomo-
ści oraz ich wyceny, finansowanie projektów deweloperskich 
oraz inwestycji budowlanych, Tworzenie i pozyskiwanie ka-
pitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod 
inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów 
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań i powierzch-
ni handlowych, zarządzanie i administrowanie budynkami, 
37 Usługi budowlane, Usługi w zakresie remontów budyn-
ków, Usługi konserwacji budynków, Usługi instalacji budow-
lanych, Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego i burzące-
go, Przygotowywanie terenów pod budowę i zarządzanie 
nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 39 Usługi 
w zakresie transportu i wynajmu środków transportu, wy-
najem garaży i miejsc parkingowych, usługi magazynowe 
i wynajem powierzchni magazynowych, 42 Usługi w zakre-
sie projektowania urbanistycznego, architektonicznego i bu-
dowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi projektowania 
i wyposażania wnętrz budynków, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami.

(210) 551036 (220) 2023 01 04
(731) LANG TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)   Tour de Pologne

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi w zakresie informacji sportowej, Or-
ganizowanie imprez rowerowych, Organizowanie, przygo-
towywanie i prowadzenie wyścigów rowerowych, Organi-
zowanie wyścigów rowerowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie zawodów sportowych, Organizacja imprez rozrywko-

wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, 
Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowa-
nie, przygotowywanie i prowadzenie zawodów sportowych, 
Organizowanie zawodów sportowych, Prowadzenie zawo-
dów sportowych, Usługi sportowe, Organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Usługi rozrywko-
we związane ze sportem, Zawody sportowe (Organizowanie -), 
Usługi w zakresie rozrywki sportowej.

(210) 551047 (220) 2023 01 04
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chesterfield INTENSE 

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.12, 25.05.03, 25.07.08, 
26.04.02, 26.04.22, 24.09.14

(510), (511) 34 Tytoń surowy lub przetworzony, Wyroby ty-
toniowe, Cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielne-
go skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, ta-
baka, kretek (papierosy ziołowe), Snus (tytoń do stosowania 
doustnego), Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
Papierosy elektroniczne, Produkty tytoniowe do podgrze-
wania, Urządzenia elektroniczne i części do nich służące 
do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania 
aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roz-
twory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elek-
tronicznych, Artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy papierosowe, 
filtry papierosowe, puszki na tytoń, papierośnice, popielnicz-
ki dla palaczy, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania pa-
pierosów, zapalniczki dla palaczy, zapałki.

(210) 551069 (220) 2023 01 13
(731) ZIENTERSKI MARIUSZ ANSITE-MARIUSZ ZIENTERSKI, 

Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ansite

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi w zakresie opra-
cowania graficznego do celów reklamowych, Reklama, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re-
klamie, Optymalizacja stron internetowych, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Tworzenie tekstów 
reklamowych, 42 Doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, Opracowywanie platform komputerowych, 
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Pro-
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jektowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Usłu-
gi w zakresie projektowania logo, Pisanie kodu komputero-
wego, Projektowanie wizytówek, Projektowanie opakowań, 
Usługi graficzne.

(210) 551086 (220) 2023 01 05
(731) RESPECT ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUP PRĄD ZIELONY!

(531) 05.13.25, 05.03.15, 27.05.01, 01.15.09, 29.01.13, 24.17.04
(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, 16 Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne, 
Publikacje reklamowe, Publikacje edukacyjne, Publikacje 
periodyczne drukowane, Broszury drukowane, Certyfika-
ty drukowane, Drukowane foldery informacyjne, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Dyplomy drukowane, Książki, 
Książki edukacyjne, Materiały drukowane, Podręczniki, Po-
radniki, Karty informacyjne, 35 Administrowanie konkursami 
w celach reklamowych, Doradzanie przedsiębiorstwom han-
dlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Informacja handlowa, 
Informacja marketingowa, Opracowywanie ankiet marke-
tingowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, 
Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lo-
jalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, 
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie 
losowania nagród w celach promocyjnych, Pomoc, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalno-
ści gospodarczej, Pośrednictwo w działalności handlowej, 
w kontaktach handlowych i gospodarczych dla osób trze-
cich, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie 
działalności gospodarczej, Przeprowadzanie badań rynko-
wych i analiza rynku, Przygotowywanie i umieszczanie re-
klam na rzecz osób trzecich, Reklama, Sporządzanie doku-
mentów, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych 
na reklamę towarów i usług, Usługi dopasowywania w ra-
mach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie 
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron 
internetowych, Usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, Zarządzanie dokumentacją biznesową, Pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Do-
starczanie informacji handlowych, Marketing internetowy, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi re-
klamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, 
poczty, 41 Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowa-
nie tekstów, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, 
Publikowanie książek, czasopism, Edukacja, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Rozpowszechnia-
nie materiałów edukacyjnych, Publikowanie, Publikowanie 
gazet, periodyków, katalogów i broszur, Usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe, Edukacja prawna, Nauczanie i szkolenia 

w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie 
multimedialne książek, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Prezento-
wanie programów telewizyjnych.

(210) 551093 (220) 2023 01 06
(731) BYLICA ŁUKASZ WAWELSKIE ALKOHOLE, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) Lajkonik
(510), (511) 30 Lody, Sorbety.

(210) 551094 (220) 2023 01 06
(731) BYLICA ŁUKASZ WAWELSKIE ALKOHOLE, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) Lajkonik
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Przekąski na bazie mięsa,  
Parówki, kiełbaski, kiełbaski do hot dogów.

(210) 551105 (220) 2023 01 07
(731) PAJĄK BARTŁOMIEJ HEY MEDIA, Groń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I LOVE GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 26.05.04
(510), (511) 35 Publikowanie materiałów i tekstów rekla-
mowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Reklama online za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, Rozpowszechnianie reklam, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, Tworzenie tekstów re-
klamowych, Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem 
hotelami, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie biznesowe 
hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarzą-
dzanie hotelami na rzecz osób trzecich, Dystrybucja i roz-
powszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, pro-
spektów, materiałów drukowanych, próbek], Promocja re-
gionalnych produktów, rękodzieła, wyrobów tradycyjnych 
i promocja wydarzeń o charakterze kulturalnym, działania 
informacyjno-reklamowe, organizacja wydarzeń, targów, 
wystaw, promocja obiektów, wydarzeń, atrakcji, miejsc tu-
rystycznych, promocja kuchni regionalnej, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych oraz informacji na temat 
produktów związanych z regionem w celach handlowych, 
43 Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją 
zakwaterowania tymczasowego, Biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Wynajmowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi rezerwa-
cji pokojów, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hote-
lowych, Usługi hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, 
Rezerwacja miejsc w pensjonatach.
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(210) 551108 (220) 2023 01 07
(731) PRZĄDKA MONIKA MRT, Swarzędz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pro100system

(531) 27.05.01, 26.04.05, 29.01.12, 27.07.25
(510), (511) 20 Wsporniki niemetalowe stosowane do mo-
cowania płytek, Śruby niemetalowe, Nakrętki niemetalowe, 
Przetyczki niemetalowe, Kołki niemetalowe, Kotwy nieme-
talowe, Śruby dociskowe, niemetalowe, Samowiercące koł-
ki niemetalowe, Samogwintujące kołki niemetalowe, Śruby 
[wkręty] niemetalowe, Urządzenia kotwiące niemetalowe, 
Zaciski zabezpieczające niemetalowe, Pręty gwintowane, 
niemetalowe, Mocowania śrubowe, niemetalowe, Śruby ko-
twowe, niemetalowe, Nakrętki niemetalowe [złącza], Wkład-
ki gwintowe, niemetalowe, Zaciski spinające, niemetalowe, 
Gwoździe mocujące, niemetalowe, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, świadczone również online, następu-
jących towarów: wsporniki niemetalowe stosowane do mo-
cowania płytek, śruby niemetalowe, nakrętki niemetalowe, 
przetyczki niemetalowe, kołki niemetalowe, kotwy nieme-
talowe, śruby dociskowe, niemetalowe, samowiercące kołki 
niemetalowe, samogwintujące kołki niemetalowe, śruby 
[wkręty] niemetalowe, urządzenia kotwiące niemetalowe, 
zaciski zabezpieczające niemetalowe, pręty gwintowane, 
niemetalowe, mocowania śrubowe, niemetalowe, śruby ko-
twowe, niemetalowe, nakrętki niemetalowe [złącza], wkład-
ki gwintowe, niemetalowe, zaciski spinające, niemetalowe, 
gwoździe mocujące, niemetalowe.

(210) 551127 (220) 2023 01 05
(731) BIALPAK CHOROMAŃSKI, LESZCZYŃSKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILOEXPERT

(531) 03.04.24, 03.04.13, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 17 Taśma pakowa, Wodoodporna taśma kle-
jąca, Taśma klejąca opakowaniowa, Taśma samoprzylepna 
do opakowań, Taśma kauczukowa do izolacji, Folia polipro-
pylenowa, inna niż do pakowania, Materiały izolacyjne z two-
rzyw sztucznych, Materiały izolacyjne z tworzywa sztuczne-
go, Folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], Tworzywa 
sztuczne z odzysku, Materiały izolacyjne wykonane z two-
rzyw sztucznych, Materiały izolacyjne produkowane z two-
rzyw sztucznych, Materiały wypełniające z tworzyw sztucz-
nych, Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Czę-
ściowo przetworzone tworzywo sztuczne w postaci arkuszy, 
Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 
Folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, Biode-
gradowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnic-
twie, Folie winylowe dla rolnictwa, Arkusze polietylenowe 
do nakładania na szkielety konstrukcji rolniczych, Przezro-
czyste arkusze z żywicy akrylowej, zawierające siatki przewo-
dzące, Siatki azbestowe, Siatki z włókna szklanego do celów 
izolacyjnych, 35 Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, 
Informacje na temat metod sprzedaży, Udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi w zakresie pro-

mocji sprzedaży, Zarządzanie personelem zajmującym się 
sprzedażą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi do-
radcze dotyczące promocji sprzedaży, Doradztwo w zakre-
sie promocji sprzedaży, Zarządzanie sprzedażą i bazą klien-
tów, Informacje na temat sprzedaży produktów, Doradztwo 
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Usługi marketingu 
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Administrowanie 
odnoszące się do metod sprzedaży, Administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Negocjowanie umów kupna i sprzeda-
ży towarów, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towa-
rów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, 
Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Zarzą-
dzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży 
i promocji, Promowanie, sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, Marketing dotyczący 
promocji, Promocyjne usługi handlowe, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], 
Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i promo-
cyjne, Usługi w zakresie promocji, Organizacja działalności 
gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, Pro-
mowanie działalności gospodarczej, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością handlową, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następu-
jących towarów: folia, folia z tworzyw sztucznych do pako-
wania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folia 
wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, folia przy-
lepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia przylepna 
z tworzyw sztucznych do opakowań, folia samoprzylegająca 
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, nawijana 
na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania urzą-
dzeń elektronicznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, 
nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowa-
nia żywności, taśma klejąca, folia spożywcza, folia z octanu 
celulozy do zawijania, taśma klejąca pakowa papierowa, 
worki na śmieci, worki z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, worki z tworzyw sztucznych na śmieci, winylowe worki 
na śmieci do użytku domowego, worki na śmieci z tworzyw 
sztucznych [do użytku domowego], uniwersalne woreczki 
z tworzyw sztucznych, torebki do pakowania [koperty, wo-
reczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, pojemniki karto-
nowe, pojemniki papierowe, papierowe torebki do pakowa-
nia, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, worki i torby 
papierowe, torby papierowe do pakowania, torby papierowe 
na zakupy, torby z tworzyw sztucznych do owijania, torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego, taśma klejąca, taśmy 
z papieru, papierowa taśma pakowa, taśmy introligatorskie, 
taśmy papierowe, taśmy barwiące, taśmy [introligatorstwo], 
taśmy nasączone tuszem, rolki do taśm barwiących, taśmy 
zabezpieczające z tworzyw sztucznych, taśmy papierowe 
do maszyn liczących, taśmy z dekoracyjnego papieru (tan-
zaku), taśmy do kodów kreskowych, taśma klejąca [materiały 
piśmienne], taśmy przylepne do celów biurowych, taśma 
klejąca pakowa papierowa, taśmy papierowe do kalkulato-
rów, taśmy klejące do pakowania, taśmy klejące do celów 
papierniczych, taśma uszczelniająca do celów biurowych, 
taśmy do maszyn do pisania, dozowniki taśmy przylepnej 
[artykuły biurowe], taśmy elastyczne do użytku biurowego, 
korektory w taśmie [artykuły biurowe], taśmy i karty papie-
rowe do zapisu programów komputerowych, taśmy przy-
lepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, 
taśma do woreczków na żywność do użytku w zamrażar-
kach, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, dwu-
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stronna taśma klejąca do użytku biurowego, dwustronna 
taśma przylepna do użytku domowego, podajniki do taśmy 
klejącej będące materiałami biurowymi, arkusze z tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, torby z tworzyw sztucz-
nych do owijania i pakowania, taśma pakowa, wodoodporna 
taśma klejąca, taśma klejąca opakowaniowa, taśma samo-
przylepna do opakowań, taśma kauczukowa do izolacji, folia 
polipropylenowa, inna niż do pakowania, materiały izolacyj-
ne z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne z tworzywa 
sztucznego, folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], two-
rzywa sztuczne z odzysku, materiały izolacyjne wykonane 
z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne produkowane 
z tworzyw sztucznych, materiały wypełniające z tworzyw 
sztucznych, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 
częściowo przetworzone tworzywo sztuczne w postaci ar-
kuszy, folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnic-
twie, folie z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, 
biodegradowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w rolnictwie, folie winylowe dla rolnictwa, arkusze poliety-
lenowe do nakładania na szkielety konstrukcji rolniczych, 
przezroczyste arkusze z żywicy akrylowej, zawierające siat-
ki przewodzące, siatki azbestowe, siatki z włókna szklanego 
do celów izolacyjnych, sznurek do belowania, sznurek do pa-
kowania, sznurek niemetalowy do owijania lub wiązania, kora 
[sznurek] do mocowania roślin, siatka ochronna rolnicza, wią-
zadła niemetalowe do celów rolniczych, taśmy niemetalowe 
do wiązania produktów rolniczych, siatki do osłony przed 
wiatrem, siatki ogrodowe, siatki maskujące, arkusze z siat-
ki polipropylenowej [wyroby niegotowe], sznurki, sznurki 
do wiązania, sznury wykonane z tworzyw sztucznych, liny, 
sznury, pasy i taśmy, sznur z sizalu, sznur polipropylenowy, 
niemetalowe sznury, sznurki do wiązania wykonane z natu-
ralnych włókien tekstylnych, sznurki do wiązania wykonane 
z włókien z tworzyw sztucznych, sznurki z niemetalowych 
materiałów do użytku przy przenoszeniu ładunków, siatki 
maskujące do użytku wizualnego, siatki wykonane z mate-
riałów innych niż metal i azbest, siatki z tworzyw sztucznych 
poliestru do pakowania towarów, liny, materiały arkuszowe 
z tworzyw sztucznych do zastosowania jako plandeki, plan-
deki, okrycia wodoodporne [plandeki], pokrycia wodood-
porne [plandeki], plandeki, markizy, namioty i niedopasowa-
ne pokrycia i wkładki, plandeki [nie dla statków], plastikowe 
plandeki wielofunkcyjne, pokrycia w postaci plandek, arku-
sze z tworzyw sztucznych [plandeki].

(210) 551150 (220) 2023 01 09
(731) TALAROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZEFIN
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Usługi finansowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi 
płatnicze, Usługi pośrednictwa finansowego, Transfer fundu-
szy, Przetwarzanie płatności, Obsługa płatności, Usługi zwią-
zane z rachunkiem bieżącym, Usługi finansowe związane 
z wpłatami pieniędzy, Wypłata gotówki, Usługi kredytowe, 
Usługi kredytu konsumenckiego, Obsługa kart do transakcji 
płatniczych, Usługi kart kredytowych, Emisja kart kredyto-
wych i debetowych, Usługi związane z kartami kredytowymi 
i kartami płatniczymi, Wydawanie kart kredytowych, Usługi 
w zakresie rachunków bankowych.

(210) 551154 (220) 2023 01 09
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)

(540) BENOXAM
(510), (511) 5 Produkty lecznicze stosowane przy niedo-
borach witamin B, preparaty farmaceutyczne stosowane 
w chorobach neurologicznych.

(210) 551168 (220) 2023 01 10
(731) POPIELCZYK-MOŚCICKI PATRYK KURIER BALONOWY, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kurier Balonowy
(510), (511) 1 Hel (He), 12 Balony z helem, 28 Balony na przy-
jęcia, 35 Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy  
na balonach.

(210) 551175 (220) 2023 01 10
(731) POPIELCZYK-MOŚCICKI PATRYK KURIER BALONOWY, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KURIER BALONOWY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05
(510), (511) 1 Hel (He), 12 Balony z helem, 28 Balony na przy-
jęcia, 35 Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy  
na balonach.

(210) 551176 (220) 2023 01 10
(731) JAKUBIAK MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOJANOWO

(531) 29.01.15, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.02, 05.07.02, 
05.11.15, 25.01.01

(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, 
Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające.

(210) 551178 (220) 2023 01 10
(731) SCENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCENTER
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05, 
26.05.01

(510), (511) 35 Archiwizacja dokumentów lub taśm magne-
tycznych [usługi biurowe], 40 Usługi niszczenia dokumen-
tów, 42 Digitalizacja dokumentów.

(210) 551184 (220) 2023 01 10
(731) SZCZEPANEK MARCIN, Trzebnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRATEGIA FORMY

(531) 26.03.23, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi w zakresie treningu fizycznego.

(210) 551185 (220) 2023 01 10
(731) SZCZEPANEK MARCIN, Trzebnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRATEGIA FORMY

(531) 01.01.01, 26.01.05, 26.03.23, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi w zakresie treningu fizycznego.

(210) 551191 (220) 2023 01 10
(731) MTD SPECIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszczanka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTD SPECIAL EXPERIENCED LOGISTICS PARTNER

(531) 18.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Transport.

(210) 551195 (220) 2023 01 10
(731) SALETA NICOLE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) HUEGGE

(531) 18.05.10, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Dolne 
części ubrań [odzież], Odzież, Odzież codzienna, Odzież mę-
ska, damska i dziecięca.

(210) 551197 (220) 2023 01 11
(731) WORONIECKI ROBERT KRUGER, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) Setgarden
(510), (511) 20 Poduszki na siedzenia.

(210) 551207 (220) 2023 01 10
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amartone Michaś ORZECHOWY

(531) 02.09.01, 05.07.06, 05.07.27, 08.01.19, 26.11.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 Cukierki z nadzieniem w czekoladzie, praliny 
z nadzieniem w czekoladzie, batony.

(210) 551211 (220) 2023 01 10
(731) PECTORE-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PECTORE ECO

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Badania naukowe, Badania i analizy naukowe, 
Badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, Ba-
dania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe z za-
kresu ochrony środowiska, Doradztwo naukowe, Doradztwo 
techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, Doradztwo 
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w zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie ba-
dań naukowych, Doradztwo w zakresie biologii, Doradztwo 
w zakresie inżynierii wodno-lądowej, Dostarczanie informa-
cji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu i globalnego 
ocieplenia, Gromadzenie informacji dotyczących środowiska 
naturalnego, Gromadzenie informacji związanych z hydro-
logią, Gromadzenie informacji związanych z oceanografią, 
Kompilacja informacji dotyczących warunków środowi-
skowych, Kompilacja informacji dotyczących środowiska, 
Kompilacja informacji naukowych, Konsultacja techniczna 
w dziedzinie inżynierii środowiska, Ocena zagrożeń środo-
wiskowych, Oceny w dziedzinie nauki wykonywane przez 
inżynierów, Publikowanie informacji naukowych, Sporządza-
nie raportów dotyczących badań naukowych, Usługi badaw-
cze, Usługi badawcze w zakresie rolnictwa, Usługi badawcze 
w zakresie ochrony środowiska, Usługi badawczo-rozwojo-
we, Usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, Usługi 
doradcze w zakresie kontroli zanieczyszczeń, Usługi dorad-
cze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, Usługi doradcze 
w zakresie hydrogeologii, Usługi doradcze w zakresie geo-
logii, Usługi doradcze związane z bezpieczeństwem środo-
wiska, Usługi doradcze związane z badaniami w dziedzinie 
ochrony środowiska, Usługi konsultacyjne dotyczące pla-
nowania środowiskowego, Usługi konsultacyjne w zakresie 
środowiska naturalnego, Usługi w dziedzinie nauk o Ziemi, 
Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, Usługi w zakresie 
badań naukowych, Usługi w zakresie oceny oddziaływania  
na środowisko.

(210) 551213 (220) 2023 01 10
(731) PECTORE-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.03.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 Wydawanie gazety, Publikacja prac nauko-
wych, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, 
Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie elektronicz-
nych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Publikowanie czasopism internetowych, 
Multimedialne wydania gazet, Publikacja gazet elektronicz-
nie online.

(210) 551216 (220) 2023 01 10
(731) TECH-MET SPÓŁKA JAWNA PIOTR CHABZDA, 

Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESTEN

(531) 03.04.04, 03.04.24, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.15, 
26.04.18, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 8 Narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcz-
nym), Sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza 
(maszynki do golenia), 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 551222 (220) 2023 01 11
(731) ARKAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 08.05.04, 05.09.17, 05.09.21, 19.03.03, 10.03.11, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 551225 (220) 2023 01 11
(731) ZHENGZHOU AOKMAN MACHINERY CO., LTD, 

ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
ZONE ZHENGZHOU, CN

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRANSMAX GEARBOXES

(531) 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny do mieszania, Urządzenia podnośni-
kowe, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, Skrzynie 
biegów, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate, 
inne niż do pojazdów lądowych, Łańcuchy napędowe, inne 
niż do pojazdów lądowych, Przekładnie, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Sprzęgła wałów [maszyny], Łożyska [części 
maszyn].

(210) 551229 (220) 2023 01 11
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LIPOCORECT
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Ko-
smetyki w formie past, Lotiony do celów kosmetycznych, 
Peelingi do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, 
Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, 
Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aero-
zolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające 
zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Prepara-
ty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depi-
lacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stoso-
wane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 
5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty 
lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy 
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diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witami-
nowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające orga-
nizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne 
środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów 
medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty 
biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Pro-
dukty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, 
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, 
Chirurgiczne opatrunki gipsowe, Materiały opatrunkowe, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, 
Produkty weterynaryjne, Odczynniki chemiczne do celów 
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty me-
dyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 
Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla 
niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy 
do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedycz-
ne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Po-
duszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycz-
nych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 551230 (220) 2023 01 11
(731) DOBROWOLSKI MARCIN, Leszczyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FENCELINE MINIMALISTYCZNE PIĘKNO

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, Metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych.

(210) 551246 (220) 2023 01 11
(731) ADAMOWICZ ANETTA, Dłużyna Górna
(540) (znak słowny)
(540) More Love
(510), (511) 44 Hodowle psów, Usługi w zakresie pielę-
gnacji psów, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, Hi-
giena i pielęgnacja urody zwierząt, Udzielanie informacji 
na temat hodowli zwierząt, Terapia z udziałem zwierząt 
[zooterapia].

(210) 551247 (220) 2023 01 11
(731) ADAMOWICZ ANETTA, Dłużyna Górna
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) More Love PUDLE MINIATUROWE

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Hodowle psów, Usługi w zakresie pielęgna-
cji psów, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, Higiena 
i pielęgnacja urody zwierząt, Udzielanie informacji na temat 
hodowli zwierząt, Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia].

(210) 551249 (220) 2023 01 12
(731) MIKA MATEUSZ MX HARMONICS, Żywiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mx Harmonics

(531) 26.01.16, 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 9 Odtwarzacze audio, Odtwarzacze dźwięku, 
Elektroniczne zasilacze, Elektryczne i elektroniczne muzycz-
ne urządzenia efektowe, 15 Urządzenia muzyczne sterowa-
ne elektronicznie.

(210) 551256 (220) 2023 01 12
(731) GRUSZKA ALEKSANDER, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zdrowa chata

(531) 11.03.25, 08.05.01, 08.03.08, 08.07.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pro-
duktami takimi jak: gotowe dania warzywne, gotowe dania 
z mięsa, słodycze czekoladowe, słodycze [cukierki], słodycze 
owocowe, słodycze o smaku owocowym, dania gotowe i wy-
trawne przekąski, mięso i wędliny, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami takimi jak: gotowe dania warzyw-
ne, gotowe dania z mięsa, słodycze czekoladowe, słodycze  
[cukierki], słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, 
dania gotowe i wytrawne przekąski, mięso i wędliny.
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(210) 551261 (220) 2023 01 11
(731) ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a

(531) 26.04.04, 24.15.01, 26.04.16, 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 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, Przejmowanie, 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) 551263 (220) 2023 01 12
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRAM RECYKLINGU

(531) 26.04.04, 26.11.01, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń 
surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cyga-
ra, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania 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 papierosowe, puszki na tytoń, papie-
rośnice i popielniczki dla palaczy, fajki, urządzenia kieszonkowe 
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy, Zapałki, Wkła-
dy tytoniowe, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia 
elektroniczne oraz części do nich służące do podgrzewania pa-
pierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego 
nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę 
do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne urzą-
dzenia do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektro-
niczne jako zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia 
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elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, 
Ustne waporyzatory dla palaczy, wyroby tytoniowe i substy-
tuty tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicznych dla pa-
laczy, Części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów 
ujęte w klasie 34, Urządzenia do wygaszania papierosów, cygar 
do podgrzewania oraz wkładów tytoniowych do podgrzewa-
nia, Elektroniczne ładowalne papierośnice.

(210) 551264 (220) 2023 01 12
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYSOKIEJ KLASY SKŁADNIKI

(531) 01.15.15, 26.01.16, 24.17.20, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń 
surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cyga-
ra, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania 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 papierosowe, puszki na tytoń, papie-
rośnice i popielniczki dla palaczy, fajki, urządzenia kieszonkowe 
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy, Zapałki, Wkła-
dy tytoniowe, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia 
elektroniczne oraz części do nich służące do podgrzewania pa-
pierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego 
nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę 
do użytku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne urzą-
dzenia do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektro-
niczne jako zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia 
elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, 
Ustne waporyzatory dla palaczy, wyroby tytoniowe i substy-
tuty tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicznych dla pa-
laczy, Części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów 
ujęte w klasie 34, Urządzenia do wygaszania papierosów, cygar 
do podgrzewania oraz wkładów tytoniowych do podgrzewa-
nia, Elektroniczne ładowalne papierośnice.

(210) 551266 (220) 2023 01 12
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTY W OBSŁUDZE

(531) 02.09.14, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń 
surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, 
papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania 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 bi-
bułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, puszki na tytoń, 
papierośnice i popielniczki dla palaczy, fajki, urządzenia kie-
szonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy, 
Zapałki, Wkłady tytoniowe, wyroby tytoniowe do podgrze-
wania, urządzenia elektroniczne oraz części do nich służące 
do podgrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania 
aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roz-
twory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elek-
tronicznych, Elektroniczne urządzenia do palenia, Papierosy 
elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik pa-
pierosów tradycyjnych, Urządzenia elektroniczne do inha-
lacji aerozolu zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory 
dla palaczy, wyroby tytoniowe i substytuty tytoniu, Artykuły 
do papierosów elektronicznych dla palaczy, Części i akce-
soria do wyżej wymienionych produktów ujęte w klasie 34, 
Urządzenia do wygaszania papierosów, cygar do podgrze-
wania oraz wkładów tytoniowych do podgrzewania, Elektro-
niczne ładowalne papierośnice.

(210) 551268 (220) 2023 01 12
(731) HOUSE OF MOTHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.13.01
(510), (511) 1 Proteiny dla przemysłu spożywczego, 5 Białko-
we suplementy diety, Koktajle białkowe, Batony zawierające 
suplementy odżywcze, Probiotyki (suplementy), Odżywcze 
suplementy diety, Suplementy diety, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Pieczywo dla diabetyków, Chleb wzbogacony 
witaminami do celów terapeutycznych, 6 Puszki metalowe 
na napoje, Puszki metalowe na napoje alkoholowe, 21 Na-
czynia na napoje, Termoizolacyjne torby na żywność lub 
napoje, Termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, 
Termoizolowane pojemniki na napoje, 29 Napoje mleczne, 
Napoje mleczne aromatyzowane, Napoje mleczne o smaku 
kakaowym, Napoje mleczne z dużą zawartością mleka, Na-
poje mleczne z kakao, Napoje mleczne zawierające owoce, 
Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie jogurtu, 
Napoje na bazie mleka, Napoje na bazie mleka kokosowe-
go, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie 
mleka o smaku czekolady, Napoje na bazie mleka zawiera-
jące kawę, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje 
na bazie nabiału zawierające owies, Napoje na bazie mleka 
zawierające sok owocowy, Napoje na bazie owsa [substytu-
ty mleka], Napoje sporządzone z mleka, Napoje na bazie soi 
stosowane jako substytuty mleka, Napoje z jogurtu, Napoje 
z produktów mlecznych, Napoje zawierające bakterie kwa-
su mlekowego, Kiełbaski do hotdogów, 30 Gotowa kawa 
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i napoje na bazie kawy, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa 
liofilizowana, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
Kawa bezkofeinowa, Kapsułki z kawą, Gotowe kakao i napoje 
na bazie kakao, Napoje kawowe, Napoje kawowe z mlekiem, 
Napoje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone na ba-
zie kawy, Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje na bazie 
kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie kawy zawiera-
jące mleko, Napoje na bazie kawy zawierające lody (affoga-
to), Napoje na bazie rumianku, Chrupiące pieczywo, Pieczy-
wo owocowe, Kukurydziane smażone bułeczki [pieczywo], 
Chleb, Chleb bezglutenowy, Chleb bezdrożdżowy, Chleb 
chrupki, Chleb czosnkowy, Chleb i bułki, Chleb na parze, 
Chleb na wpół upieczony, Chleb naan (chleb indyjski), Chleb 
o niskiej zawartości soli, Chleb pita, Chleb razowy, Chleb pit-
ta, Chleb słodowy, Chleb słodowy z owocami, Chleb sodo-
wy, Chleb w kształcie placków, Chleb wielozbożowy, Chleb 
wstępnie upieczony, Chleb z ziarnami soi, Chleb z rodzynka-
mi, Chleb z przyprawami, Chleb ze słodką czerwoną fasolą, 
Chleb żytni, Ciasto na chleb, Cienkie paluszki chlebowe, Cze-
kolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Grube paluszki 
chlebowe, Mieszanki do chleba, Mieszanki do chleba razo-
wego, Mieszanki do przyrządzania chleba, Mieszanki do wy-
pieku chleba kukurydzianego, Mieszanki na chleb słodowy, 
Mieszanki na nadzienie na bazie chleba, Mieszanki farszu za-
wierające chleb, Paluszki chlebowe, Przekąski składające się 
głównie z chleba, Świeży chleb, Tosty z chleba, Zakwas chle-
bowy, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewane, Bułki z beko-
nem, Bułki z cynamonem, Bułki z nadzieniem, Duńskie bułki, 
Duże miękkie bułki, Słodkie bułki, Słodkie drożdżowe bułki 
duńskie, Kanapki z parówką [hot dog], 32 Napoje proteino-
we, 40 Wypiek chleba na zamówienie.

(210) 551272 (220) 2023 01 12
(731) GWIAZDOWSKA AGATA, Falenty Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pełny Brzuszek

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 05.09.03, 05.09.23
(510), (511) 43 Usługi kateringowe.

(210) 551277 (220) 2023 01 12
(731) PARUCKI MATEUSZ, Konin 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ciekawa strona

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.19, 24.15.01
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo rekla-
mowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakre-
sie marketingu, Dostarczanie informacji marketingowych, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Informacja marketingowa, 

Kampanie marketingowe, Marketing internetowy, Marke-
ting opierający się na współpracy z influencerem [Influencer 
marketing], Opracowanie koncepcji marketingowych, Opra-
cowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz 
innych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc w za-
kresie marketingu, Porady w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące marketingu, Porady w zakresie marketingu, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub 
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, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Usługi 
agencji marketingowych, Usługi doradcze w zakresie mar-
ketingu, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi 
konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultingowe 
w zakresie marketingu internetowego, Usługi marketingowe, 
Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfro-
wych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecz-
nościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe 
online, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Do-
starczanie informacji na temat reklamy, Gromadzenie infor-
macji związanych z reklamą, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w szczególności Internetu, Rozpowszechnianie reklam 
poprzez Internet, Usługi reklamowe za pośrednictwem Inter-
netu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Inter-
necie, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych 
i promocyjnych, 42 Projektowanie graficzne, Projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie i pro-
jektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Interne-
cie, Projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz 
osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie stron interne-
towych, Projektowanie sklepów internetowych, Projektowa-
nie stron internetowych, Projektowanie aplikacji mobilnych, 
Projektowanie aplikacji internetowych.

(210) 551281 (220) 2023 01 12
(731) O5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Moonsfera
(510), (511) 41 Warsztaty kulinarne, Szkolenia kulinar-
ne, Pokazy kulinarne, Szkolenia w zakresie gastronomii, 
Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organi-
zacja imprez rozrywkowych, Obsługa gości na imprezach 
rozrywkowych, Organizacja i prowadzenie balów, rautów, 
wesel, imprez urodzinowych, imprez i przyjęć okoliczno-
ściowych, przyjęć cocktailowych, konferencji, kongresów, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych 
na żywo, Organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń, 
kongresów, Organizowanie rozrywki podczas uroczysto-
ści weselnych, Organizacja przyjęć, Organizacja rozrywki 
na imprezy urodzinowe, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych, 43 Usługi restauracji, Usługi barów 
i restauracji, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Usługi cateringu zewnętrznego, 
Organizacja cateringu na imprezy, Imprezy firmowe [za-
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pewnianie jedzenia i napojów], Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, Restauracje ofe-
rujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne 
artykuły spożywcze, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Zapewnianie żywności i napojów w re-
stauracjach, Katering obejmujący żywność i napoje dla 
instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia 
koktajlowe, Świadczenie usług kateringowych obejmują-
cych żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żyw-
ność i napoje w obiektach na zjazdy, Usługi kateringowe, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na targi i wystawy, Usługi kateringo-
we dla centrów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla 
firm, Usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań 
biznesowo-towarzyskich, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, Usługi kateringowe w zakresie 
bufetów firmowych, Organizacja przyjęć weselnych [miej-
sca], Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Organi-
zacja cateringu na imprezy urodzinowe.

(210) 551287 (220) 2023 01 12
(731) AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.01.05, 03.01.22, 24.01.03, 24.01.18, 
24.01.19, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.10, 24.09.13, 24.13.01, 
25.01.06, 25.01.25

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, 33 Napoje alkoholo-
we (z wyjątkiem piwa).

(210) 551288 (220) 2023 01 12
(731) AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.06, 25.01.25, 24.13.01, 24.09.01, 
24.09.03, 24.09.10, 24.09.13, 24.01.03, 24.01.18, 24.01.19, 
03.01.22, 01.01.05

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, 33 Napoje alkoholo-
we (z wyjątkiem piwa).

(210) 551290 (220) 2023 01 12
(731) GEBERT JACEK, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INEX2B Think Outside The Box

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.05.01, 26.05.17, 26.05.18, 26.05.19
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Administrowanie sprzedażą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej.

(210) 551293 (220) 2023 01 13
(731) KRÜGER MATEUSZ MUSKARI, Sierosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSKARI JEWELLERY

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria i wyroby jubilerskie.

(210) 551298 (220) 2023 01 13
(731) FABRYKA JĘZYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fabryka Języka

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.01.06, 29.01.14
(510), (511) 41 Nauczanie języków obcych, Usługi szkół 
w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne, 
Warsztaty w celach edukacyjnych, Usługi edukacyjne do-
tyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne 
w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne w za-
kresie przekazywania metod nauczania języków, Kursy ję-
zykowe, Organizacja kursów językowych, Usługi edukacyjne 
związane z nauką języków obcych.

(210) 551303 (220) 2023 01 13
(731) FABRYKA JĘZYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) (znak słowny)
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(540) Fabryka Języka
(510), (511) 41 Nauczanie języków obcych, Usługi szkół 
w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne, 
Warsztaty w celach edukacyjnych, Usługi edukacyjne do-
tyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne 
w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne w za-
kresie przekazywania metod nauczania języków, Kursy ję-
zykowe, Organizacja kursów językowych, Usługi edukacyjne 
związane z nauką języków obcych.

(210) 551304 (220) 2023 01 13
(731) DOBRZAŃSKI KRZYSZTOF P.W., Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARDEŃSKY

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.01.04, 29.01.14
(510), (511) 1 Ziemia doniczkowa, Ziemia do upraw, Środki 
do nawożenia ogrodu, Nawozy, Nawozy do trawników, Na-
wozy do gleby, Podłoża hodowlane do ogrodnictwa, Podło-
ża hodowlane dla roślin, Środki chemiczne do użytku w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 7 Elektryczne narzędzia 
ogrodnicze, Elektryczne kosiarki do trawy, Przycinarki do tra-
wy, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
Maszyny do uprawy ziemi do trawnika i ogrodu, Elektrona-
rzędzia i akcesoria do nich, 8 Narzędzia rolnicze, ogrodnicze 
i do kształtowania krajobrazu, Narzędzia i przyrządy ręczne, 
Ręcznie obsługiwany sprzęt używany w rolnictwie, ogrod-
nictwie i leśnictwie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcz-
nym, Ubijaki, Spulchniacze, Grabie, Łopaty, Szpadle, Nożyce 
ogrodnicze, Widły ogrodowe, Sekatory ogrodnicze, Stojaki 
na narzędzia, Chwytaki, Ręczne kosiarki do trawników, Ręcz-
ne urządzenia do pielęgnacji trawników, Narzędzia do nisz-
czenia chwastów, Aeratory do trawników [narzędzia ręczne], 
Chwytaki do drewna, 19 Prefabrykowane elementy budow-
lane (niemetalowe -), Betonowe elementy oporowe, Betono-
we elementy budowlane, Altany (konstrukcje niemetalowe), 
Oczka wodne (konstrukcje nie z metalu), Figurki z kamienia, 
Figurki z betonu, Ogrodowe budki wykonane z materiałów 
niemetalowych, Domki ogrodowe wykonane z materiałów 
niemetalowych, Pergole niemetalowe, Inspekty (niemeta-
lowe -), Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 20 Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble ogrodowe, 
Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble ogrodowe wy-
konane z tworzyw sztucznych, Meble ogrodowe wykonane 
z metalu, Skrzynie na narzędzia, Drewniane skrzynie, Pojem-
niki drewniane, Stojaki na rośliny, Skrzynie kratowe i palety, 
niemetalowe, Podpory do roślin, Drabiny drewniane, Kwiet-
niki, ozdoby ogrodowe z drewna, korka, wikliny lub trzciny, 
Stojaki na drewno opałowe, Stojaki na drewno kominkowe, 
regały, altany [meble], 21 Donice do roślin, Donice do kwia-
tów, Stojaki na doniczki, Stojaki do roślin, Ręczne urządzenia 
do podlewania, Kosze na rośliny, Podpórki, uchwyty do kwia-
tów i roślin [układanie kwiatów], Wsporniki do podtrzymy-
wania kwiatów doniczkowych, 35 Usługi sprzedaży hurto-
wej artykułów, wyborów, sprzętu ogrodniczego, artykułów 
wyposażenia wnętrz, także przez Internet, Usługi sprzedaży 
detalicznej artykułów, wyrobów sprzętu ogrodniczego, wy-
posażenia wnętrz, także przez Internet, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, z tym przez Internet, w zakresie: środ-
ków do nawożenia ogrodu [nawozy], środków chemicznych 

do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej, także przez Internet, doty-
czących niemetalowych materiałów i elementów budowla-
nych i konstrukcyjnych.

(210) 551311 (220) 2023 01 13
(731) K&K INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHŁOPCY Z RANCZA

(531) 02.01.20, 01.01.01, 01.01.04, 27.05.01
(510), (511) 19 Wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania 
w budynkach, 20 Wyroby artystyczne wykonane z drewna, 
Wyroby stolarskie, 40 Usługi stolarskie [wytwarzanie na za-
mówienie wyrobów stolarskich].

(210) 551315 (220) 2023 01 13
(731) BFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST FLY BAR

(531) 27.05.01, 27.03.15, 11.03.01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje.

(210) 551324 (220) 2023 01 13
(731) SOLARCZYK BARTŁOMIEJ ZAKŁAD PRODUKCJI 

KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, Pleszew
(540) (znak słowny)
(540) cieplomax
(510), (511) 11 Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły do in-
stalacji grzewczych, Kotły, Kotły grzewcze, Kotły jako części in-
stalacji centralnego ogrzewania, Kotły parowe do wytwarza-
nia pary [inne niż części maszyn], Kotły paleniskowe, Kotły ga-
zowe do ogrzewania basenów, Kotły gazowe do ogrzewania 
wody, Kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, 
Kotły gazowe do centralnego ogrzewania, Kotły do spalania 
w złożu fluidalnym, Kotły do pralni, Kotły do mięsa, Gazowe 
kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, Gazo-
we kotły kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody.

(210) 551326 (220) 2023 01 13
(731) WIRTUALNE KASY FISKALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Prometeus
(510), (511) 9 Wirtualna kasa fiskalna, Wirtualna drukarka 
fiskalna, Kasa fiskalna, Drukarka fiskalna, Kasa rejestrująca 
w postaci oprogramowania.
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(210) 551343 (220) 2023 01 14
(731) KĘDZIERSKI JAKUB, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAGON STREET WEAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Koszul-
ki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki polo, Koszulki z na-
drukami, Koszulki z krótkim rękawem, Spodnie, Męskie i dam-
skie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Czapki bez daszków, 
Czapki z daszkiem, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla dzieci, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Odzież, Nakrycia 
głowy.

(210) 551344 (220) 2023 01 15
(731) BETLEWSKI MICHAŁ NAPPA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sokko

(531) 02.09.19, 27.05.01
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Apli-
katory pasty do butów zawierające pastę, Buty (Pasty do -), 
Czarne pasty do obuwia [preparaty do polerowania obuwia], 
Krem do butów, Kremy konserwujące do skóry, Mieszanki de-
tergentów do czyszczenia butów, Obuwie (Pasty do -), Obu-
wie (Wosk do -), Pasta do butów, Pasty do butów, Pasty 
do czyszczenia butów, Pasty do obuwia, Pasty do skór, Pasty 
i kremy do butów, Preparaty czyszczące do skóry [materiału], 
Preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, Spraye do obuwia, 
Skóra (Środki do konserwacji -) [pasty], Chusteczki nasączone 
środkiem do nabłyszczania skóry, Preparaty do czyszczenia 
i polerowania skóry i butów, Środki w aerozolu do obuwia, 
Wosk do butów, Środki konserwujące do skóry, Środki do pie-
lęgnacji skóry zwierzęcej, Środki do polerowania skóry, Środ-
ki do konserwacji skóry [pasty], Środki do czyszczenia obu-
wia [preparaty], Wosk krawiecki i szewski, Smoła szewska, 
Wosk krawiecki, Wosk szewski, 10 Ortopedyczne wkładki 
do butów, Wkładki do butów wyprofilowane [ortopedycz-
ne], Wkładki z podparciem łuków stopy do ortopedycznych 
butów za kostkę, Zautomatyzowane kombinezony w postaci 
egzoszkieletów do celów medycznych, Wzorniki do celów 
ortopedycznych, Wyroby pończosznicze uciskowe, Wyroby 
pończosznicze o stopniowym działaniu uciskowym, Wy-
ściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych, Wy-
mienne wkładki ortopedyczne, Wodoodporne osłony 
na gips dla pacjentów, Wkładki z podparciem łuku stopy 
do obuwia, Wkładki z podparciem łuku stopy [ortopedycz-
ne], Wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia ortope-
dycznego, Wkładki z podparciem łuku stopy na płaskostopie, 
Wkładki pod łuk stopy [ortopedyczne], Wkładki ortotyczne, 

Wkładki ortopedyczne do obuwia, Wkładki nastawiające 
do palców u stóp [ortopedyczne], Wkładki na płaskostopie, 
Wkładki ortopedyczne, Wkładki miękkie [ortopedyczne], 
Wkładki do stóp, Wkładki do pantofli domowych [ortope-
dyczne], Wkładki do palców u stóp do obuwia [ortopedycz-
ne], Wkładki do obuwia ortopedycznego, Wkładki do obu-
wia [ortopedyczne], Wkładki do obuwia do użytku ortope-
dycznego, Wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń stóp, 
Wkładki do leczenia korekcyjnego schorzeń kończyn dol-
nych, Usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, Urzą-
dzenia wspomagające przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych, Urządzenia ortopedyczne do stóp końsko-szpo-
tawych, Ubrania usztywniające do użytku medycznego, 
Temblaki [bandaże podtrzymujące], Szyny ortopedyczne, 
Szyny do użytku ortopedycznego, Szyny do palców, Szyny 
do dolnej kończyny, Urządzenia ortopedyczne, Taśmy orto-
pedyczne, Podkładki pod palce u stóp [ortopedyczne], Pod-
kładki ortopedyczne do stóp, Podkładki ortopedyczne 
do pięt, Podkładki odciążające pod palce u stóp [ortope-
dyczne], Podeszwy skórzane [ortopedyczne], Podeszwy or-
topedyczne, Podeszwy do obuwia [ortopedyczne], Pasy 
przepuklinowe pępkowe, Pasy podtrzymujące dla ciężar-
nych do celów medycznych, Pasy podbrzuszne, Pasy lędź-
wiowe, Pasy galwaniczne do celów medycznych, Pasy do ce-
lów ortopedycznych, Pasy do celów medycznych, Pasy cią-
żowe, Pasy brzuszne, Pantofle do akupresury do celów me-
dycznych, Ortotyczne wkładki do obuwia, Ortopedyczne 
wyroby pończosznicze, Ortopedyczne wkładki z podpar-
ciem łuku stopy, Ortopedyczne wkładki do obuwia, Ortope-
dyczne wkładki, Ortopedyczne środki lecznicze, Ortope-
dyczne separatory do palców u stóp, Ortopedyczne przyrzą-
dy unieruchamiające, Ortopedyczne poduszki do stóp, Orto-
pedyczne opatrunki uciskowe, Ortopedyczne bandaże 
usztywniające, Ortopedyczne aparaty, Ortezy stóp, Ortezy, 
Opaski uciskowe na kostkę do użytku medycznego, Opaski 
na kolano do celów medycznych, Opaski gipsowane do ce-
lów ortopedycznych, Opaski gipsowane, Opaski elastyczne 
do unieruchamiania stawów, Odzież nadmuchiwana do ce-
lów medycznych, Odzież lecznicza dla zwierząt, Odzież lecz-
nicza dla ludzi, Odzież kompresyjna, Ochronne maski do od-
dychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku me-
dycznego, Ochraniacze do sztucznych przetok, Obuwie or-
topedyczne, Obuwie ortotyczne, Obuwie do ćwiczeń [orto-
pedyczne], Obuwie do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, 
Nakolanniki w postaci opasek elastycznych [inne niż artykuły 
sportowe], Medyczne środki podtrzymujące do ciała, Opaski 
elastyczne do unieruchamiania kończyn, Medyczne rajstopy 
uciskowe, Medyczne pończochy uciskowe, Medyczne pod-
trzymujące wyroby pończosznicze, Medyczne fartuchy izo-
lacyjne, Medyczne aparaty ortopedyczne, Materiały unieru-
chamiające do użytku medycznego, Maski sanitarne, Maski 
na twarz do użytku w chirurgii dla ochrony przed substan-
cjami toksycznymi, Maski na twarz do użytku medycznego 
dla ochrony przeciwbakteryjnej, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski na twarz do ochrony przed substancja-
mi toksycznymi do użytku medycznego, Maski ochronne 
do celów medycznych, Maski higieniczne z gazy do wielo-
krotnego użytku, Maski higieniczne wielokrotnego użytku 
do ochrony przed zakażeniem wirusowym, Maski higienicz-
ne, Lecznicze wyroby pończosznicze, Lecznicze rajstopy uci-
skowe, Kombinezony haptyczne do celów medycznych, Ka-
ski neuronowe do celów medycznych, Kaftany bezpieczeń-
stwa, Jednorazowe maski higieniczne do ochrony przed za-
każeniem wirusowym, Instrumenty ortopedyczne, Gorsety 
ortopedyczne do ciała ludzkiego, Gorsety do celów terapeu-
tycznych, Gorsety do celów medycznych, Gorsety do celów 
leczniczych, Gorsety do celów chirurgicznych, Gorsety 
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brzuszne, Gips do celów medycznych lub chirurgicznych, 
Elastyczne bandaże, Czepki ochronne na włosy do noszenia 
przez lekarzy, Boty do celów medycznych, Biustonosze dla 
kobiet po mastektomii, Bandaże usztywniające, Bandaże 
unieruchamiające do przygotowywania opatrunków gipso-
wych, Bandaże ortopedyczne na stawy, Bandaże trójkątne 
[usztywniające], Bandaże podtrzymujące do stawów, Banda-
że ortopedyczne na kolana, Bandaże ortopedyczne, Bandaże 
na kolana [usztywniające], Bandaże gipsowane, Bandaże ela-
styczne (opaski elastyczne), Bandaże elastyczne, Bandaże 
do stawów, Artykuły ortopedyczne, Aparaty ortopedyczne 
do unieruchamiania stawów, Aparaty ortopedyczne, Apara-
tura ortopedyczna stosowana przy uszkodzeniach kręgów, 
Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów 
medycznych, 18 Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, 
Uprząż wykonana ze skóry, Torby na przybory toaletowe 
sprzedawane bez wyposażenia, Tefilin [filakterie], Sztuczne 
futro, Sztuczna skóra, Sznury skórzane, Sznurówki skórzane, 
Sznurowadła (skórzane), Szelki do prowadzenia dzieci, Sprę-
żyny [Pokrowce skórzane na płytkowe -], Skórzane pasy 
na ramię, Skórzane nici skręcone, Skórzane etui na karty, Skó-
rzane aktówki na dokumenty, Skóry bydlęce, Skóra z poliure-
tanu, Skóra wyprawiona w cienkie arkusze do użytku w pro-
dukcji, Skóra wtórna, Skóra węża, Skóra wegańska, Skóra syn-
tetyczna, Skóra sprzedawana w ilościach hurtowych, Skóra 
nieobrobiona lub półobrobiona, Skóra surowa lub półprze-
tworzona, Skóra na uprzęże, Skóra na meble, Skóra na buty, 
Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Skóra kozia, Skóra i imita-
cja skóry, Skóra garbowana, Skóra bydlęca, Rzemyki do ły-
żew, Rzemienie, Pudła na kapelusze z imitacji skóry, Pudełka 
ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pudełka ze skóry, Przemysłowe 
pojemniki opakowaniowe ze skóry, Półobrobione futro, Po-
krowce skórzane na sprężyny, Pasy na ramię, Płaty imitacji 
skóry do użytku w produkcji, Paski z imitacji skóry, Paski skó-
rzane [inne niż odzież], Paski skórzane do bagażu, Paski pod 
brodę skórzane, Paski naramienne, Paski do ekwipunku woj-
skowego, Osprzęt do uprzęży, Opaski skórzane, Okładziny 
do mebli ze skóry, Obrobione lub półobrobione skóry, Nici 
ze skóry, Moleskin [imitacja skóry], Meble (Wykończenia 
ze skóry do -), Materiał skórzany, Krupony [części skór], Imita-
cje skóry sprzedawane w ilościach hurtowych, Imitacje skóry, 
Imitacja skóry na bazie grzybni, Gryzaki ze skóry surowej dla 
psów, Futro, Futra sprzedawane w ilościach hurtowych, Ety-
kiety skórzane, Etykiety samoprzylepne ze skóry do toreb, 
Etykiety naszywane ze skóry do ubrań, Etui na karty wykona-
ne z imitacji skóry, Ćwieki ze skóry, Błona z jelit zwierzęcych, 
Wyprawione skóry, Zawory, wentyle ze skóry, Aktówki, Ak-
tówki, dyplomatki, Aktówki na dokumenty, Aktówki, teczki, 
Aktówki wykonane z imitacji skóry, Aktówki wykonane 
ze skóry, Aktówki [wyroby skórzane], Aktówki [wyroby ze skó-
ry], Artykuły podróżne [walizki, torby], Bagaż, Bagaż na kół-
kach, Bagaże podróżne, Bigle do portmonetek, Bigle do tore-
bek, Chlebaki, Duże torby podróżne ze sztywnej skóry, Duże, 
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Chusty 
do noszenia niemowląt, Etui na bilety okresowe, Etui 
na banknoty, Etui, futerały na dokumenty, Etui do kart kredy-
towych, Elastyczne torby na odzież, Dyplomatki, Etui na klu-
cze z imitacji skóry, Etui na klucze wykonane ze skóry, Etui 
na klucze, Etui na karty [wyroby skórzane], Etui na karty [port-
fele], Etui na karty kredytowe z imitacji skóry, Etui na karty 
kredytowe wykonane ze skóry, Etui na karty kredytowe 
(portfele), Etui na karty kredytowe, Japońskie saszetki uni-
wersalne (shingen-bukuro), Futerały w postaci etui na klucze, 
Futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposa-
żenia, Etykiety na bagaż z kauczuku, Etui z imitacji skóry, Etui 
na wizytówki w postaci portfeli, Etui na wizytówki, Etui 
na prawo jazdy, Etui na pieluchy, Etui na krawaty, Futerały 

przenośne na dokumenty, Kuferki na przybory toaletowe 
sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki na przybory do ma-
kijażu sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki na kosmetyki 
sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki na kosmetyki [puste], 
Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki sprzedawane bez zawar-
tości, Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], Kosme-
tyczki (niewyposażone), Kosmetyczki na przybory toaletowe, 
Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosmetyczki (bez wyposaże-
nia), Kosmetyczki, Koperty ze skóry do pakowania, Kopertów-
ki [małe torebki], Kopertówki, Małe torby dla mężczyzn, Kufry 
podróżne, Kufry i walizki, Kufry i torby podróżne, Kufry baga-
żowe, Małe plecaki, Małe damskie torebki bez rączki, Małe 
portmonetki, Organizery do walizek, Oprawki na etykietki 
do bagażu, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Nosi-
dełka kangurki niemowlęce, Nosidełka do noszenia niemow-
ląt przez ramię, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na cie-
le, Niewielkie torby podróżne, Myśliwskie worki [akcesoria 
do polowań], Metalowe okucia do torebek, Metalowe etykie-
ty na bagaż, Małe walizki, Małe torebki kopertówki, Plecaki 
uczniowskie, Plecaki turystyczne, Plecaki sportowe, Plecaki 
na kółkach, Plecaki [małe], Plecaki do noszenia niemowląt, 
Plecaki dla wędrowników, Plecaki dla alpinistów, Plecaki, Pla-
stikowe etykiety na bagaż, Pasy do bagażu, Paski do torebek 
na ramię, Paski do portmonetek, Organizery podróżne przy-
stosowane do bagażu, Podróżne pudła na kapelusze, Po-
dróżne pokrowce na krawaty, Podróżne (Kufry -), Podręczne 
torby do samolotu, Płócienne torby na zakupy, Plecaki z kół-
kami, Plecaki wycieczkowe, Pokrowce podróżne na ubrania, 
Pokrowce na klucze, Pokrowce na bagaż, Pokrowce do garni-
turów, Pojemniki na wizytówki, Pojemniki na monety, Pojem-
niki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, Podróżne torby 
na ubranie, Podróżne torby na garderobę wykonane ze skó-
ry, Podróżne (Torby -), Portfele wraz z etui na karty, Portfele 
skórzane, Portfele nie z metali szlachetnych, Portfele na nad-
garstek, Portfele na kostkę, Portfele na karty wizytowe, Port-
fele na karty kredytowe, Portfele na karty, Portfele do przypi-
nania na pasku, Portfele damskie nie z metali szlachetnych, 
Portfele, Pokrowce [worki] na sprzęt, Przywieszki do bagażu, 
Portmonetki z siatki oczkowej, Portmonetki z metali szla-
chetnych, Portmonetki (wyroby ze skóry), Portmonetki wie-
lofunkcyjne, Portmonetki skórzane, Portmonetki niewykona-
ne z metali szlachetnych, Portmonetki (nie z metali szlachet-
nych), Portmonetki na monety nie z metali szlachetnych, 
Portmonetki na drobne z metali szlachetnych, Portmonetki 
do noszenia na nadgarstku, Portmonetki, Portfele z prze-
gródkami na karty, Portfele z metali szlachetnych, Saszetki 
męskie, Saszetki biodrowe, Sakwy, Sakiewki ściągane 
na sznurek, Sakiewki skórzane, Sakiewki na klucze, Sakiewki 
do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych 
rzeczy osobistych, Randsels [japońskie tornistry szkolne], 
Ramki do torebek [części konstrukcyjne torebek], Rączki wali-
zek, Puste przyborniki na instrumenty lekarskie, Pudła skórza-
ne na kapelusze, Pudełka z kosmetykami do makijażu, Pudeł-
ka z fibry, Szkolne (Torby -), Szkockie torebki futrzane lub 
skórzane [sporran], Stylowe torebki, Stelaże na plecy do no-
szenia dzieci, Sportowe torby, Specjalne futerały do noszenia 
składanych lasek, Skórzane walizki podróżne, Skórzane to-
rebki, Skórzane torby na zakupy, Skórzane portfele na karty 
kredytowe, Skórzane etui na karty kredytowe, Składane tecz-
ki, Torby alpinistyczne, Torby, Tekstylne torby na zakupy, Teki, 
dyplomatki, Teczki ze skóry, Teczki na prace plastyczne [fute-
rały], Teczki na nuty, Teczki na dokumenty [aktówki], Teczki 
na dokumenty, Teczki konferencyjne, Teczki i aktówki, Teczki, 
Sznurkowe siatki na zakupy, Szkolne (Tornistry -), Torby 
na kółkach, Torby na jednodniowy pobyt, Torby na garnitury, 
koszule i sukienki, Torby na garnitur, Torby na buty, Torby 
na akcesoria do przewijania, Torby myśliwskie, Torby lekko-



78 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT6/2023

atletyczne, Torby kurierskie, Torby i portfele skórzane, Torby 
gimnastyczne, Torby do pracy, Torby do noszenia niemowląt 
przez ramię, Torby biwakowe, Torby na obuwie, Torby 
na nuty, Torby na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, 
Torby na narzędzia [puste] motocyklowe, Torby na narzędzia, 
puste, Torby na materiały do robienia na drutach, Torby 
na książki, Torby na zakupy wielokrotnego użytku, Torby 
na zakupy na kółkach, Torby na zakupy na dwóch kółkach, 
Torby na ubrania, Torby na ramię, Torby na piesze wycieczki, 
Torby na pieluchy, Torby na pas i na biodra [nerki], Torby 
na odzież sportową, Torby na wyjazdy weekendowe, Torby 
podróżne [podręczne], Torby podróżne wykonane ze skóry, 
Torby podróżne o małej objętości, Torby podróżne na kół-
kach, Torby podróżne na buty, Torby podróżne, Torby pod-
ręczne na odzież sportową, Torby podręczne do samolotu, 
Torby płócienne, Torby plażowe, Torby pamiątkowe, Torby 
na zakupy z doczepionymi kółkami, Torby na zakupy wyko-
nane ze skóry, Torby naramienne dla dzieci, Torby wodood-
porne, Torby w kształcie walca, Torby uniwersalne, Torby tu-
rystyczne, 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 imitacji skóry, Torby podróżne wykonane z two-
rzyw sztucznych, Torby typu kufry podróżne, 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 wykonane ze skóry, Tor-
nistry szkolne, Torebki wykonane ze skóry, Torebki wykonane 
z imitacji skóry, Torebki-worki, Torebki wieczorowe, Torebki 
typu hobo, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki-paski 
na biodra, Torebki-paski, Torebki noszone na biodrach, To-
rebki na ramię, Torebki na narzędzia, sprzedawane bez wy-
posażenia, Torebki na biodra [nerki], Torebki męskie, Torebki-
-kuferki [Boston bag], Walizki na pobyt jednodniowy, Walizki 
na kółkach, Walizki na dokumenty, Walizki biznesowe, Waliz-
ki, Walizeczki, Uniwersalne torby sportowe na kółkach, Uni-
wersalne torby sportowe, Uniwersalne torby gimnastyczne, 
Uchwyty do toreb, Uchwyty do noszenia toreb z zakupami, 
Worki marynarskie, Woreczki na amulety (omamori-ire), Wo-
reczki filcowe, Wiklinowe kufry kori, Walizy, Walizki z wbudo-
wanymi półkami, Walizki z napędem elektrycznym, Walizki 
z kółkami, Walizki skórzane, Walizki podróżne [podręczne], 
Walizki podróżne, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Ze-
stawy podróżne, Zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby 
ze skóry], Zamykalne paski do bagażu, Worki ze sznurkiem, 
Worki, sakiewki, Worki podróżne, Worki marynarskie na po-
dróż, Zawieszki, etykiety bagażowe, Torby na parasole, Szkie-
lety do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecz-
nych, Stelaże do parasoli, Rączki do parasoli, Pokrowce na pa-
rasolki, Pokrowce na parasole, Parasole teleskopowe, Paraso-
le plażowe, Parasole [parasole przeciwsłoneczne], Parasole 
ogrodowe, Parasole (Pokrowce na -), Parasolki plenerowe, 
Przeciwsłoneczne parasole, Parasole nieprzemakalne, Para-
sole golfowe, Parasole dla dzieci, Parasole, Metalowe części 
parasoli, Laski i parasole w jednym, Laski do parasoli, Kółka 
do parasoli, Japońskie parasole z papieru impregnowanego 
lakierem olejnym (janome-gasa), Japońskie papierowe para-
sole (karakasa), Druty parasoli przeciwsłonecznych i przeciw-
deszczowych, 21 Prawidła do butów z cholewami, Prawidła 
do butów [napinacze], Prawidła do butów, Drewniane prawi-
dła do butów, Kapcie złuszczające skórę stóp, Buty (Szczotki 
do -), Butów (Szczotki do -), Chusteczki do polerowania bu-
tów, jednorazowe, Deski do prasowania, Elektryczne urzą-
dzenia do usuwania kłaczków, Elementy napinające 

do odzieży, Golarki do ubrań na baterie, Haczyki do zapina-
nia guzików, Klamerki do wieszania ubrań na sznurze, Kosze 
na pranie, Kulki do prania do użytku jako przybory gospodar-
stwa domowego, Kulki do prania, puste, Łyżki do butów, Na-
pinacze do koszul, Napinacze do spodni, Nieelektryczne 
przybory do pastowania butów, Obuwie (Szczotki do -), Nie-
elektryczne urządzenia do usuwania kłaczków, Podstawki 
pod żelazka do prasowania, Pokrowce na deski do prasowa-
nia, Prasy do krawatów, Prasy do spodni, Przybory do pasto-
wania butów (Nieelektryczne -), Szczotki do ubrań, Szczotki 
do butów, Suszenie prania (Stojaki do -), Suszarki stojakowe 
do bielizny [niepodgrzewane], Suszarki ścienne na pranie, 
Suszarki na pranie, Suszarki do ubrań, Suszarki do odzieży 
[domowe suszarki do ubrań], Suszarki do bielizny, Sufitowe 
suszarki do bielizny z regulacją wysokości, Ściereczki ochron-
ne do prasowania, Rękawice do polerowania butów, Ramy 
do suszenia odzieży z zachowaniem kształtu, Przyrządy 
do ściągania butów, Wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki 
do oczyszczania butów], Wieszaki do suszenia odzieży, za-
projektowane specjalnie do suszenia odzieży specjalistycz-
nej, Wieszaki do suszenia odzieży, Urządzenia na baterie 
do usuwania kłaczków, Urządzenia do usuwania kłaczków, 
elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do rozciągania 
rękawiczek, Szmatki do butów, Szmatki do polerowania obu-
wia, Chusteczki do czyszczenia okularów [szmatki], Czyszcze-
nie (Gąbki do -), Czyszczenie (ściereczki do -) [szmatki], Czysz-
czenie [ściereczki do -] [szmatki], Ircha do czyszczenia, Skóra 
do polerowania, Skórki do czyszczenia, Skóry do polerowa-
nia, Szczoteczki do oczyszczania skóry, Szczoteczki do higie-
ny osobistej, Szczotki, Szczotki do czyszczenia obuwia, 
Szmatki do przecierania okularów, Szmatki do okularów, 
Szmatki do czyszczenia, Szmatki do przecierania soczewek 
optycznych, Szmatki do przecierania szkła, Szmatki i ście-
reczki do czyszczenia, Przybory kosmetyczne, Przybory 
do celów kosmetycznych, Przyrządy do demakijażu, Przyrzą-
dy do drapania skóry głowy, Futerały z przyborami toaleto-
wymi [neseserki], Futerały dopasowane do przyborów ko-
smetycznych, Etui na grzebienie, Kosmetyczki podróżne 
[wyposażone], Kosmetyczki podróżne z wyposażeniem, Ko-
smetyczki [wyposażone], 25 Antypoślizgowe akcesoria 
do obuwia, Cholewki do obuwia, Cholewki do butów, Czubki 
do butów, Daszki czapek, Daszki do czapek, Dopinane koł-
nierzyki, Drewniane korpusy drewniaków w stylu japońskim, 
Fleki do obuwia, Gumowe podeszwy do japońskich butów 
jika-tabi, Języki do butów, Karczki koszul, Kieszenie do odzie-
ży, Kołnierze do sukienek, Kołnierzyki przypinane, Korki 
do mocowania do butów sportowych, Mankiety, Mankiety 
do butów, Metalowe akcesoria do drewniaków w stylu ja-
pońskim, Napiętki do obuwia, Noski [części obuwia], Obcasy, 
Ochronne metalowe okucia do obuwia, Odpinane kołnierzy-
ki do kimon (haneri), Osłonki na obcasy, Okucia metalowe 
do obuwia, Paski do butów, Paski na palce do drewniaków 
w stylu japońskim, Paski na palce do sandałów zori w stylu 
japońskim, Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką 
[obuwie pasowe], Pętelki na pięcie buta ułatwiające zakłada-
nie, Pięty do pończoch, Podeszwy butów, Podeszwy do obu-
wia, Podeszwy do pantofli domowych, Podeszwy do sanda-
łów w stylu japońskim, Podeszwy zewnętrzne, Podkładka 
antypoślizgowa do obuwia typu: japonki, Pokrowce na buty, 
inne niż do celów medycznych, Pośrednie warstwy pode-
szwy, Środki antypoślizgowe do butów, Ramiączka do biu-
stonoszy, Usztywniacze do obuwia, Usztywniacze do butów, 
Wierzchy do sandałów w stylu japońskim, Wierzchy z plecio-
nego rattanu do sandałów w stylu japońskim, Wierzchy obu-
wia, Wkładki do obuwia [do butów i botków], Wkładki 
do obuwia, Wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycz-
nych, Wkładki [obuwie], Wkładki pod piętę, Wstawki [części 
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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], Wytłaczane obcasy kauczukowe lub 
z tworzyw sztucznych, Wytłaczane podeszwy kauczukowe 
lub z tworzyw sztucznych, Bandany, Bandany na szyję, Bere-
ty, Berety szkockie z pomponem, Chimary, Chustki na głowę, 
Chusty na głowę, Chusty [odzież], Chusty, szale na głowę, 
Cylindry [kapelusze], Czadory, Czapeczki na przyjęcia 
[odzież], Czapeczki z węzełkiem, Czapki baseballowe, Czapki 
bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czapki do gry w golfa, 
Czapki dziane, Czapki futrzane, Czapki i czapeczki sportowe, 
Czapki jako nakrycia głowy, Czapki kolarskie, Czapki kuchar-
skie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki narciarskie, Czapki spor-
towe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki z pompo-
nem, Czapki ze sztucznego futra, Czapki żołnierskie, Czepki 
damskie, dziecinne, Czepki damskie [nakrycia głowy], Czepki 
do waterpolo, Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Dasz-
ki, Daszki [nakrycia głowy], Daszki jako nakrycia głowy, Daszki 
[odzież], Daszki przeciwsłoneczne, Daszki przeciwsłoneczne 
[nakrycia głowy], Fascynatory [stroiki na głowę], Fezy, Hidża-
by, Jaszmaki, Jaszmaki [zasłony na twarz noszone przez ko-
biety muzułmańskie], Kapelusze, Kapelusze Fedora, Kapelu-
sze futrzane, Kapelusze plażowe, Kapelusze papierowe 
[odzież], Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze przeciw-
słoneczne, Kapelusze słomkowe, Kapelusze turzycowe [su-
ge-gasa], Kapelusze w kształcie dzwonka [cloche], Kapelusze 
wędkarskie typu bucket hat, Kaptury, Kaptury [odzież], Kasz-
kiety, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, Kwefy, podwiki, Małe 
kapelusze, Mantyle, Maseczki na twarz [odzież], nie do celów 
medycznych lub sanitarnych, Maski na oczy do spania, Maski 
ochronne [modna odzież], Mitry [nakrycia głowy], Maski 
ochronne [odzież], Modne kapelusze, Mufki futrzane, Mufki, 
Mufki [odzież], Mycki, piuski, Nakrycia głowy dla dzieci, Na-
krycia głowy dla rybaków, Nikaby, Odzież sportowa zawiera-
jąca czujniki cyfrowe, Okrycia głowy z daszkiem, Opaski 
na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski na głowę pochła-
niające pot, Opaski przeciwpotne do tenisa, Opaski przeciw-
potne na głowę, Papierowe czapki noszone przez kucharzy, 
Papierowe czapki noszone przez pielęgniarki, Papierowe 
czapki używane jako części odzieży, Przybrania głowy [woal-
ki], Skórzane nakrycia głowy, Sportowe nakrycia głowy [inne 
niż kaski], Szale-tuby, Szkielety kapeluszy, Szkockie berety, 
Termoaktywne nakrycia głowy, Szlafmyce, Toczki [kapelu-
sze], Turbany, Woalki, welony, Woalki, welony [odzież], Bale-
rinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla kobiet, Botki niemowlę-
ce, Buciki dla niemowląt (z wełny), Butorolki, Buty baletowe, 
Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla motocyklistów, Buty 
dla niemowląt, Buty do baletu, Buty do baseballu, Buty 
do biegania, Buty do boksu, Buty do gry w polo, Buty do ho-
keja, Buty do jazdy konnej, Buty do jazdy na rowerze, Buty 
do jogi, Buty do kostki, Buty do koszykówki, Buty do kręgli, 
Buty do nakładania po nartach, Buty do piłki ręcznej, Buty 
do prowadzenia samochodu, Buty do rugby, Buty do siat-
kówki nożnej, Buty do siatkówki, Buty do snowboardu, Buty 
do tańca, Buty do stepowania, Buty do trekkingu, Buty 
do wody, Buty do wspinaczki, Buty do wspinaczki [buty 
do wspinaczki górskiej], Buty do wspinaczki górskiej, Buty 
dziecięce, Buty gimnastyczne, Buty golfowe, Buty jeździec-
kie, Buty lekkoatletyczne, Buty marynarskie, Buty motocyklo-
we, Buty na płaskim obcasie, Buty na platformie, Buty na rze-
py, Buty narciarskie, Buty na wysokim obcasie, Buty narciar-
skie i snowboardowe i elementy do nich, Buty nieprzemakal-
ne, Buty pielęgniarskie, Buty piłkarskie, Buty płócienne, Buty 
robocze, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, 

Buty tenisowe [obuwie sportowe], Buty treningowe [obuwie 
sportowe], Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], 
Buty wędkarskie, Buty wodoodporne do wędkarstwa, Buty 
wodoodporne, Buty wsuwane, Buty z ukrytym obcasem, 
Buty za kostkę, Buty zimowe, Chodaki drewniane, Chodaki 
drewniane w stylu japońskim (geta), Damskie kapcie składa-
ne, Drewniaki i sandały w stylu japońskim, Drewniane pod-
pórki do drewniaków w stylu japońskim, Dziane buty dla 
niemowląt, Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, Gumiaki, Gumowce, Gumo-
we buty wędkarskie, Japonki, Japońskie obuwie robocze 
z oddzieloną częścią na duży palec (jikatabi), Kalosze dla 
dzieci, Jednorazowe pantofle domowe, Japońskie obuwie 
ze słomy ryżowej (waraji), Kalosze [obuwie], Kalosze [wkłada-
ne na obuwie], Kapcie skórzane, Kolce [buty] do biegania, 
Korki do butów piłkarskich, Mokasyny, Mukluki [miękkie buty 
eskimoskie], Narciarskie (Buty -), Niskie drewniaki (hiyori-ge-
ta), Niskie drewniaki (koma-geta), Obuwie codzienne, Obu-
wie codziennego użytku, Obuwie damskie, Obuwie dla dzie-
ci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla 
niemowląt, Obuwie dla rybaków, Obuwie do celów rekreacji, 
Obuwie do golfa, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie do upra-
wiania sportów, Obuwie do wspinaczki, Obuwie gimna-
styczne, Bielizna osobista i nocna, Bielizna, Bielizna ciążowa, 
Bielizna [część garderoby], Bielizna damska, Bielizna damska 
typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna 
funkcjonalna, Bielizna dla niemowląt, Bielizna jednorazowa, 
Bielizna nocna, Bielizna osobista, Bielizna osobista [część gar-
deroby], Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna termoaktywna, 
Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze miękkie, 
nieusztywniane, Biustonosze samonośne, Biustonosze bez 
ramiączek, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, 
Body [bielizna], Body niemowlęce, Body [odzież], Bokserki, 
Bokserki damskie [bielizna], Ciążowa bielizna nocna, Ciepła 
bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Damska 
bielizna, Damskie koszule nocne, Długa bielizna, Długie luź-
ne halki, Figi, Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Funkcjo-
nalne spodnie termoaktywne, Gorset, Gorsety, Gorsety [bie-
lizna], Gorsety [bielizna damska], Gorsety [odzież, wyroby 
gorseciarskie], Gorsety [tworzące jedną całość ze stanikiem], 
Gorsety [wyroby gorseciarskie], Halki [bielizna], Halki [odzież], 
Halki pod kimona [Juban], Halki pod kimona (koshimaki), Hal-
ki, półhalki, Japońskie szlafroki (nemaki), Jednoczęściowa 
bielizna damska [body połączone z rajstopami], Jednoczę-
ściowe piżamy, Koszule do spania, Koszule nocne, Krótkie 
haleczki na ramiączkach, Krótkie halki, Krótkie okrycia [na-
rzutki] nakładane na koszule nocne, Krótkie piżamy damskie, 
Krynoliny, Majtki damskie, Majtki dla niemowląt, Majtki dzie-
cięce [odzież], Majtki wyszczuplające, Nasutniki, Negliże, Ob-
cisłe topy bez ramiączek, Ocieplane kamizelki, Odzież do spa-
nia, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Pasy ela-
styczne wyszczuplające [bielizna], Piżamy, Pasy wyszczupla-
jące [gorsety], Piżamy [tylko z trykotu], Podomki [szlafroki], 
Połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], Półhalki, 
Przedłużacze do staników, Skarpety do spania, Spodenki hal-
kowe, Spodnie do piżamy, Staniki sportowe, Stringi, Suspen-
sorium [bielizna osobista], Szlafroki, Akcesoria na szyję, Alby, 
Anoraki, Alby liturgiczne, Apaszki, Apaszki [chustki], Artykuły 
odzieżowe dla wędkarzy, Artykuły odzieżowe do użytku te-
atralnego, Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa 
konnego [inne niż kaski jeździeckie], Ascoty [krawaty], Ber-
mudy, Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Bielizna wyszczuplają-
ca [wyroby gorseciarskie], Bikini, Biustonosze dla karmiących 
matek, Blezery, Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki z krótkimi ręka-
wami, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Bluzy 
sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Boa, Boa na szyję, 
Bojówki, Bolerka, Bonżurki, Bryczesy, Bryczesy do chodzenia, 
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Bryczesy [spodnie], Burki, Burnusy, Buty do tańca towarzy-
skiego, Buty pustynne, Cheongsams (chińskie sukienki), Chi-
nosy, Chusty noszone na ramionach, Chustki [apaszki], Chus-
teczki do kieszonki piersiowej [poszetki], Ciepłe kurtki robo-
cze, Chusty plażowe, Chusty pareo, Damskie luźne topy, 
Damskie sukienki na uroczystości, Długie kimona (nagagi), 
Długie kurtki, Długie luźne stroje, Długie szale damskie, Dol-
ne części strojów niemowlęcych, Dolne części ubrań [odzież], 
Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Duże luźne kaptury 
[odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Dzia-
nina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Etole [futra], Etole 
z futra syntetycznego, Fartuchy, Fartuchy papierowe, Fartu-
chy [odzież], Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, Far-
tuchy jednorazowe, Fartuchy fryzjerskie, Fraki, Fartuszki, Far-
tuchy z tworzyw sztucznych, Garnitury, Galowa odzież wie-
czorowa, Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Fulary [ozdobne 
krawaty], Fulary [artykuły odzieżowe], Fulary, Garnitury dam-
skie, Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe [odzież], Gar-
nitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, sze-
roką w ramionach marynarką], Garnitury w sportowym stylu, 
Garnitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Getry, Getry 
do futbolu amerykańskiego, Golfy, Golfy [odzież], Gorsy ko-
szul, Grube kurtki, Grube płaszcze, Gumowe płaszcze nie-
przemakalne, Hanbok, Izolowane termicznie rękawice 
do urządzeń z ekranem dotykowym, Jedwabne krawaty, 
Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kafta-
ny, Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki dla ryba-
ków, Kamizelki do ochrony przed wiatrem, Kamizelki kamu-
flażowe, Kamizelki myśliwskie, Kamizelki pikowane, Kamizelki 
puchowe, Kamizelki skórzane, Kamizelki z polaru, Kąpielówki, 
Kąpielowe kostiumy, Kaszmirowe szale, Kilty, Kilty z tartanu, 
Kimona, Kimona do karate, Kimona japońskie, Kitle do użytku 
szpitalnego, Koce nadające się do noszenia, Kolanówki, Koł-
nierze, Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęścio-
we [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, 
Kombinezony do latania, Kombinezony jednoczęściowe, 
Kombinezony do snowboardu, Kombinezony narciarskie, 
Kombinezony narciarskie do zawodów, Kombinezony 
[odzież], Kombinezony pielęgniarskie, Kombinezony prze-
ciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Komplety do biega-
nia [odzież], Kombinezony zimowe, Komplety do joggingu 
[odzież], Komplety koszulek i spodenek, Komplety narciar-
skie, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety skórza-
ne, Koreańskie kurtki noszone na ubraniu podstawowym 
[Magoja], Komplety sportowe, Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, 
Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebiera-
nych, Kostiumy do użytku w grach fabularnych, Kostiumy 
kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielo-
we dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, 
Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe 
z usztywnianymi miseczkami, Kostiumy na bale maskowe 
i Halloween, Kostiumy na Halloween, Kostiumy taneczne, Ko-
stiumy teatralne, Kostiumy ze spódnicą, Koszule, Koszule cią-
żowe, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule 
eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami 
z przodu, Koszule kamuflażowe, Koszule myśliwskie, Koszule 
niezapięte pod szyją, Koszule sportowe, Koszule sportowe 
pochłaniające wilgoć, Koszule sztruksowe, Koszule wędkar-
skie, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, Koszule 
z golfem, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi rękawa-
mi, Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszule 
z włókna ramii, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Ko-
szulki bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki 
dla siatkarzy, Koszulki do futbolu amerykańskiego, Koszulki 
do gry w rugby, Koszulki do jogi, Koszulki do tenisa, Koszulki 
gimnastyczne bez rękawów, Koszulki kolarskie, Koszulki polo, 
Koszulki piłkarskie, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sporto-

we i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe 
z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów 
wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki 
z dzianiny typu pique, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki 
z nadrukami, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla nie-
mowląt i małych dzieci, Kożuchy, Krawaty, Krawaty bolo, Kra-
waty kowbojskie (bolo) z elementami z metali szlachetnych, 
Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne 
kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie płaszcze do ki-
mon (haori), Krótkie płaszcze [do samochodu], Krótkie 
spodnie, Kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki bu-
drysówki, Kurtki dla rybaków, Kurtki dresowe, Kurtki dwu-
stronne, Kurtki dżinsowe, Kurtki futrzane, Kurtki jako odzież 
sportowa, Kurtki jeździeckie, Kurtki kamuflażowe, Kurtki ko-
szulowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki myśliwskie, Kurtki nar-
ciarskie, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki odblaskowe, Kurtki 
[odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilotki, Kurtki prze-
ciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki rybackie, 
Kurtki safari, Kurtki skórzane, Kurtki snowboardowe, Kurtki 
sportowe, Kurtki sportowe do rozgrzewki, Kurtki w stylu safa-
ri, Kurtki wędkarskie, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki wierzchnie, 
Kurtki z dzianiny polarowej, Kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, Kurtki z rękawami, Kurtki zamszo-
we, Legginsy, Legginsy ciążowe, Letnie sukienki, Letnie 
ubranka dla dzieci, Liberie, Luźne sukienki ciążowe, Luźne 
sukienki o prostym kroju, Majtki, Majtki przypominające szor-
ty z luźną nogawką, Manipularze [liturgia], Mankini, Marynar-
ki od garniturów, Maski na oczy, Męska bielizna jednoczę-
ściowa, Męskie apaszki, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki, Męskie płaszcze, Minispódniczki, Mun-
durki szkolne, Mundury, Muszki, Narzutki na ramiona, Narzut-
ki na ramiona [odzież], Narzutki [znaczniki] sportowe do fut-
bolu amerykańskiego, Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna 
odzież wierzchnia, Ochraniacze kołnierzy, Ochraniacze prze-
ciwśnieżne, Ocieplacze, Ocieplacze na kolana [odzież], Ocie-
placze na nogi [getry], Ocieplacze na ręce [odzież], Ociepla-
cze na szyję, Ocieplacze szyi, Ocieplane kurtki, Odzież ciążo-
wa, Odzież codzienna, 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 sztuk 
walki, Odzież do tenisa, Odzież do uprawiania 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 jedwabna, Odzież 
kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież narciarska, 
Odzież niemowlęca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o ter-
moizolacyjnych właściwościach, Odzież ochronna zakładana 
na ubrania, Odzież papierowa, Odzież pluszowa, Odzież 
przeciwdeszczowa, Odzież puchowa, Odzież religijna, 
Odzież robocza, Odzież skórzana, Odzież skórzana dla moto-
cyklistów, Odzież sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem 
rękawic do golfa], Odzież surfingowa, Odzież tkana, Odzież 
taneczna, Odzież wełniana, Odzież triatlonowa, Odzież tre-
ningowa, 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, Ogrod-
niczki, Ogrzewacze do nadgarstków, Ogrzewacze rąk 
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[odzież], Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia przeciw-
deszczowe, Okrycia robocze [kombinezony], Okrycia 
wierzchnie [odzież], Okrycia zakładane na kostiumy kąpielo-
we, Opaski na biust [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], 
Opaski przeciwpotne, Opaski przeciwpotne na nadgarstek, 
Opończe, Ornaty, Owijacze, Pajacyki dla dzieci [odzież], Palta, 
Parea, Paski, Paski do przytrzymywania turniury do obi (obia-
ge), Paski do smokingów, Paski do zaciśnięcia kimon (dateji-
me), Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane 
[odzież], Paski tekstylne, Paski z materiału, Paski wykonane 
z imitacji skóry, Pasy ciążowe [odzież], Pasy do owijania do ki-
mon [Datemaki], Pasy do pończoch dla mężczyzn, Pasy 
do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy do wyszczu-
plania talii, Pasy przez ramię do odzieży, Pelerynki, Peleryny 
fryzjerskie, Peleryny futrzane, Peleryny [narzutki], Peleryny 
nieprzemakalne, Peleryny [płaszcze], Pelisy, Pieluchomajtki 
[odzież], Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze, Płaszcze damskie, 
Płaszcze futrzane, Płaszcze gabardynowe, Płaszcze i kurtki 
futrzane, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, 
Płaszcze laboratoryjne, Płaszcze mundurowe [zimowe], Płasz-
cze plażowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze skórzane, 
Płaszcze sportowe, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze z bawełny, 
Płaszcze z materiału dżinsowego, Płaszcze ze skóry owczej, 
Płaszcze zimowe, Plisowane spódnice do uroczystych kimon 
(hakama), Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki bez ręka-
wów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi rękawa-
mi, Podomki, Podstawowa górna część tradycyjnego stroju 
koreańskiego [Jeogori], Podszewki do kurtek, Podszewki go-
towe [część garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, 
Podwiązki ślubne, Polary, Półgolfy, Poncza, Ponczo przeciw-
deszczowe, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszet-
ki, Poszetki [odzież], Potniki, Powijaki dla niemowląt, Pro-
chowce, Pulowery, Pulowery bez rękawów, Pulowery bez rę-
kawów [odzież], Pulowery do gry w tenisa, Pulowery z długi-
mi rękawami, Pulowery z kapturem, Pulowery z polaru, Pum-
py, Pumpy damskie, Pumpy do kolan, Rajstopy, Rajstopy bez 
pięt, Rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], 
Rajstopy sportowe, Rajtuzy, Rajtuzy na szelkach, Rampersy, 
Rękawice do snowboardu, Rękawice jeździeckie, Rękawice 
kamuflażowe, Rękawice motocyklowe, Rękawice narciarskie, 
Rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, 
Rękawiczki, Rękawice snowboardowe z jednym palcem, Rę-
kawiczki bez palców, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawicz-
ki dziane, Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież], Ręka-
wiczki z jednym palcem, Rękawiczki z materiałem przewo-
dzącym na czubkach palców, które można nosić podczas 
używania podręcznych urządzeń elektronicznych z ekranem 
dotykowym, Rękawiczki zimowe, Repliki kompletów piłkar-
skich, Rybaczki, Sari, Sarongi, Rękawiczki samochodowe, 
Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki dla niemowląt 
i małych dzieci, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki do gry 
w tenisa, Skarpetki i pończochy, Skarpetki japońskie (tabi), 
Skarpetki męskie, Skarpetki (Podwiązki do -), Skarpetki noszo-
ne jako kapcie, Skarpetki przeciwpotne, Skarpetki sportowe, 
Skarpetki w stylu japońskim (tabi), Skarpetki wchłaniające 
pot, Skarpetki wełniane, Skarpetki z palcami, Skarpety bez 
stopy, Skarpety do jogi, Skarpety do kostek, Skarpety do spor-
tów wodnych, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, 
Skóra (Odzież ze -), Skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), 
Skórzane sukienki, Śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], Śli-
niaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, Śliniaki materiało-
we dla dorosłych, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki z materiałów 
tekstylnych, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Slipy męskie, 
figi damskie, Smokingi, Śpioszki, pajacyki, Śpioszki, pajacyki 
[odzież], Spodenki, Spodenki dla rowerzystów, Spodenki 
bokserskie, Spodenki do futbolu amerykańskiego, Spodenki 
do rugby, Spodenki kąpielowe, Spodenki rowerowe na szel-

kach, Spódnica-spodnie, Spódnice golfowe, Spódnice, Spód-
nice plisowane, Spódnico-spodenki, Spódnico-spodnie, 
Spódniczki baletowe, Spódniczki do gry w tenisa, Spodnie, 
Spodnie capri, Spodnie ciążowe, Spodnie do ćwiczeń fizycz-
nych, Spodnie do gry w golfa, Spodnie do jeździectwa, 
Spodnie do futbolu amerykańskiego, Spodnie do joggingu, 
Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi, Spodnie 
do kolan [bryczesy], Spodnie do rozgrzewki, Spodnie dreso-
we, Spodnie dziecięce, Spodnie golfowe, Spodnie joggingo-
we, Spodnie kamuflażowe, Spodnie khaki, Spodnie kolarskie, 
Spodnie myśliwskie, Spodnie narciarskie, Spodnie narciarskie 
[na szelkach], Spodnie [nieformalne], Spodnie nieprzemakal-
ne, Spodnie od dresu, Spodnie ogrodniczki do polowania, 
Spodnie pielęgniarskie, Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie 
pumpy [alladynki], Spodnie skórzane, Spodnie snowboardo-
we, Spodnie sportowe, Spodnie sportowe pochłaniające wil-
goć, Spodnie ze stretchu, Spodnie wierzchnie, Spodnie 
w stylu pirackim, Spodnie sztruksowe, Spodnie wiatroszczel-
ne, Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, 
Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Stroje bale-
towe, Stroje baseballowe, Stroje dla druhen, Stroje dla chó-
rzystów, Stroje dla pielęgniarek, Stroje dla sędziów sporto-
wych, Stroje do chrztu, Stroje do aikido, Stroje do judo, Stroje 
do karate, Stroje do kendo, Stroje do sportów walki, Stroje 
do taekwondo, Stroje do użytku handlowego, Stroje kąpielo-
we monikini, Stroje jednoczęściowe, Stroje ludowe [odzież], 
Stroje marynarskie, Stroje maskaradowe, Stroje na maskara-
dę, Stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, Stroje pielę-
gniarskie, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Stroje 
sportowe, Stroje wizytowe, Sukienka na szelkach do nosze-
nia na bluzkę, Sukienki ciążowe, Sukienki damskie, Sukienki 
dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki do gry w tenisa, Su-
kienki do chrztu, Sukienki druhen, Sukienki skórzane, Suknie 
balowe, Suknie koktajlowe, Suknie ślubne, Suknie wieczoro-
we, Surduty, Sutanny, Swetry, Swetry bez rękawów, Swetry 
marynarskie, Swetry [odzież], Swetry polo, Swetry rozpinane, 
Swetry z dekoltem w serek, Swetry z golfem, Swetry z okrą-
głym wykończeniem przy szyi, Swetry 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], Szarfy [do ubrania], Szelki, Szerokie ko-
szule wierzchnie, Szlafroki wypoczynkowe, Szmizetki, Sznurki 
do przewiązywania w pasie do kimon [Koshihimo], Sznuro-
we zapięcia do haori [haori-himo], Szorty, Szorty ciążowe, 
Szorty do gry w tenisa, Szorty gimnastyczne, Szorty golfowe, 
Szorty kąpielowe, Szorty [odzież], Szorty sportowe, Szorty 
z ochraniaczami do użytku sportowego, Szorty uciskowe [sli-
ding shorts], Szorty z polaru, Sztormiaki [odzież], T-shirty 
z krótkim rękawem, Tankini, Taśmy do spodni pod stopy, Tka-
ne koszule, Togi, 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, Tradycyjne arab-
skie długie obszerne stroje [thobe], Tradycyjna odzież japoń-
ska, Tradycyjne koreańskie kamizelki kobiece [Baeja], Trencze, 
Trykot, Trykoty, Trykoty [ubrania], Trykoty z długimi nogawka-
mi, Tuniki, Tuniki hawajskie, Turniury do węzłów obi (obiage-
-shin), Ubiory do uprawiania sztuk walki, Ubrania codzienne, 
Ubrania dla kolarzy, Ubrania dla szefów kuchni, Ubranka 
do wózka [kombinezony niemowlęce], Wąskie spodnie 
w szkocką kratę, Wełniane rajstopy, Wełniane szale noszone 
w krajach Ameryki Łacińskiej, Wiatrówki, Wygodne luźne 
spodnie, Wyprawki dla niemowląt, Wyprawki dla noworod-
ków, Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, 
Żakiety męskie, Żakiety z dzianiny, Zestawy typu „bliźniak” 
[odzież], Zewnętrzne okrycia koreańskie [Durumagi], Znacz-
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niki [narzutki] piłkarskie, Znaczniki [narzutki] sportowe, 
Znaczniki treningowe, 26 Sznurówki, Chusty do włosów, Za-
wieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków 
do kluczy, Ozdoby do ubrań, Ozdoby do obuwia wykonane 
z tworzyw sztucznych, Ozdoby do obuwia, Ozdoby do kape-
luszy, Ozdoby do kapeluszy nie z metali szlachetnych, 
Ozdobne guziki, Pasmanteria, Suwaki, Sznurowadła do bu-
tów, Sznurowadła do obuwia, Tekstylne wstążki ozdobne, 
Żabki do szelek [zapięcia], Agrafki, Agrafki do nabierania 
oczek do użytku przy robieniu na drutach, Aplikacje [pa-
smanteria], Artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, Aplika-
cje z tkanin [pasmanteria], Bielizna (Cyfry do znakowania -), 
Błyskawiczne zamki, Broszki [dodatki do ubrań], Bielizna (Lite-
ry do znakowania -), Cekiny do ozdabiania, nie z metali szla-
chetnych, Cekiny do ubrań, Cekiny, Chwosty, Cekiny mikowe, 
Chwosty [pasmanteria], Ćwieki do odzieży, Cyfry do znako-
wania bielizny, Czółenka do wykonywania frywolitek, Czó-
łenka do wyrobu sieci rybackich, Epolety, Emblematy wyszy-
wane, Elastyczne wstążki, Druty dziewiarskie, Dodatki do bie-
lizny [pasmanteria], Dekoracja artykułów tekstylnych (łaty 
przyklejane na gorąco do -) [artykuły pasmanteryjne], Deko-
racja artykułów tekstylnych [łaty przyklejane na gorąco do -] 
[artykuły pasmanteryjne], Druty do robót dziewiarskich, 
Dziurki przy butach, Etui na igły, Falbanki koronkowe, Falbany 
do odzieży, Falbany do spódnic, Etui na igły, nie z metali szla-
chetnych, Galony, Formy do wytwarzania pomponów, For-
my do wytwarzania koronek, Fiszbiny do gorsetów, Fiszbiny 
do biustonoszy, Fiszbiny do odzieży, Formy z materiału 
do wytwarzania patchworku, Frędzle, Futerały na szydełka, 
Futerały na druty, Gąbki do upinania włosów w kok, Girlandy 
[hafty], Guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, Guziki ozdob-
ne, Guziki nitowane, Guziki, Gumowe lub silikonowe przy-
wieszki do butów, Grzybki do cerowania, Guziki do koszul, 
Guziki do odzieży, Igły, Hafty do odzieży, Hafty, Haftowanie 
(Szydełka do -), Haftowane łaty do odzieży, Haftki do gorse-
tów, Haftki [artykuły pasmanteryjne], Haftki, Haczyki do skar-
pet tabi [kohaze], Haczyki do obuwia, Guziki z metali szla-
chetnych do marynarek, Haczyki do ubrań [zapięcia], Igły 
do cerowania, Igły rymarskie, Igły (Pudełka na -), Igły do wy-
konywania koronek, Igły do szycia z owalnym oczkiem, Igły 
do szycia mat tatami, Igły do szycia, Igły do haftowania, Igły 
do szycia płótna, Igły (Etui na -), Igły szewskie, Kokardki pa-
smanteryjne, Klipsy do spodni dla kolarzy, Klipsy do rękawi-
czek z jednym palcem, Klamry do toreb, Klamry do pasków, 
Kasetki na igły z metali szlachetnych, Kasetki na igły, Karabiń-
czyki [zapięcia] do odzieży, Karabińczyki, Igły tępe do tkanin 
dekoracyjnych, Igły z metali szlachetnych, Klamry do odzie-
ży, Kokardy do odzieży, Kokardy papierowe [pasmanteria], 
Koraliki szklane, inne niż do wyrobu biżuterii, Koraliki inne niż 
do wyrobu biżuterii [pasmanteria], Koraliki inne niż do robie-
nia biżuterii, Koraliki do ozdabiania, Koraliki ceramiczne, inne 
niż do wyrobu biżuterii, Końcówki do szelek [zapięcia], Koł-
nierzyki (Wkładki sztywne do -), Kokardy, rozety, Koraliki 
do wyrobów rękodzielniczych, Koraliki, inne niż do wyrobu 
biżuterii, Koronka, Lamówki do obszywania ubrań, Koszyki 
na przybory do szycia, Koronkowe ozdoby, Koronki na la-
mówki, Koronki haftowane, Koronki klockowe, Koronki weł-
niane, Koronki żakardowe, Lamówki do ubrań, Łaty do napra-
wiania odzieży, Łaty do naprawiania wyrobów tekstylnych, 
Łaty do odzieży, Łaty haftowane, Łaty przyklejane na gorąco 
do reperacji wyrobów włókienniczych, Łaty przyklejane 
na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych, Łaty przykleja-
ne na gorąco, Łaty przyklejane na gorąco do dekoracji arty-
kułów tekstylnych [artykuły pasmanteryjne], Litery do znako-
wania artykułów tekstylnych, Litery do znakowania artyku-
łów z tkanin, Materiał elastyczny używany w krawiectwie 
damskim, Metalowe oczka do odzieży, Litery do znakowania 

bielizny, Listki z brązu lub złota [ozdoby do odzieży], Napy 
[zapięcia] do kołder, Napy [zapięcia] do butów, Napy, guziki 
zatrzaskowe do odzieży, Naprasowywane taśmy klejowe 
na wykończenia brzegów, Naparstki do szycia, Monogramy 
do znakowania bielizny, Metki z tkanin do znakowania odzie-
ży, Metalowe zapięcia do obuwia, Metki z materiału do iden-
tyfikacji odzieży, Metki z materiału do identyfikacji bielizny, 
Odzież (Oczka, uszka do -), Oczka [pasmanteria], Oczka 
do odzieży, Obwódki i lamówki do ubrań, Obuwie (Zapięcia 
do -), Obuwie (Sprzączki do -), Obuwie (Dziurki do -), Oblamo-
wania do obszywania odzieży, Niemetalowe oczka do odzie-
ży, Nawlekacze do igieł, Naramienniki, Napy, zatrzaski, Nume-
ry startowe, Ozdoby do obuwia nie z metali szlachetnych, 
Ozdobne plakietki, Ozdobne łaty z materiału, Ozdobne łaty 
przylepne do kurtek, Opaski na ramię [opaski wojskowe], 
Opaski elastyczne do podtrzymywania rękawów, Odzież (Za-
pięcia do -), Opaska do podtrzymywania rękawów, Pióra pta-
sie [dodatki do ubrań], Pióra [dodatki do ubrań], Pióra do zdo-
bienia, Pikoty [koronka], Pierścienie do znaczenia używane 
przy robieniu na drutach, Pętelki do odzieży, Pasmanteryjne 
(Artykuły -) z wyjątkiem nici, Paski (Zapięcia do -), Paski ela-
styczne zawierające klipsy do przypinania spodni do butów 
do jazdy konnej, Paski elastyczne zawierające uchwyty 
do przypinania spodni do butów do jazdy konnej, Pierścienie 
zatrzaskowe [zapięcia], Rozetki [artykuły pasmanteryjne], Re-
peracja wyrobów włókienniczych (łaty przyklejane na gorą-
co), Ramki do szydełkowania, Radełka, Pudełka z metali szla-
chetnych na igły krawieckie, Pudełka na przybory do szycia, 
Pudełka na igły z metali szlachetnych, Pudełka na igły, Pod-
wiązki do skarpetek, Przybory do fastrygowania [szpilki], Po-
duszki na ramiona do ubrań, Poduszeczki do igieł, Plakietki 
do noszenia, nie z metali szlachetnych, Poduszeczki do szpi-
lek, Sprzączki do pasów, Sprzączki do pasków, nie z metalu 
szlachetnego, do odzieży, Sprzączki do pasków, Sprzączki 
do odzieży, Spinki do szali niemające charakteru biżuterii, 
Spinki do krawatów kowbojskich bolo, Spinki do kołnierza, 
Specjalne klamry do japońskich pasów obi (obi-dome), Skrę-
cone sznurki do ozdabiania, Rzepy w postaci taśm, Rozetki 
z materiałów tekstylnych, Sprzączki do obuwia, Sprzączki 
do pasków z metali szlachetnych, Sprzączki [dodatki 
do ubrań], Srebrne hafty, Strusie pióra [dodatki do ubrań], 
Srebrne hafty do ubrań, Sprzączki z metali szlachetnych 
do pasków [do odzieży], Sprzączki z metali szlachetnych [do-
datki do ubrań], Suwaki [pierścienie] do spinania chust har-
cerskich, Szenila [pasmanteria], Szlufki [materiały krawiectwa 
damskiego], Sznurki do obszywania ubrań, Sznurki do odzie-
ży, Sznurki do ozdabiania, Sznurki skręcane do odzieży, Szpil-
ki, Szpilki do kapeluszy, inne niż biżuteria, Szpilki do mocowa-
nia kapeluszy, inne niż biżuteria, Szpilki do oznaczania, Szpil-
ki, inne niż biżuteria, Szpilki ze szklanymi główkami, Szpulki 
do przechowywania muliny lub wełny [nie będące częściami 
maszyn], Szpulki dziewiarskie [inne niż części maszyn], 
Sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, Sztuczne obrębki, 
Szycie (Pudełka na przybory do -), Szydełka, Szydełka z za-
padką [igły], Szydełka do haftowania, Szydełka z zapadką 
[igły] do robienia dywaników, Szydła do tkania kilimów i dy-
waników, Szydło do przewlekania tasiemek lub sznurków, 
Tasiemki do obszywania brzegów, Tasiemki do naprawiania 
artykułów tekstylnych, Taśmy wzmacniające do użytku 
w krawiectwie damskim, Taśmy tapicerskie, Taśmy mocujące 
do zapięć na haftki, Taśmy do zasłon, Taśmy do podnoszenia 
piersi, Taśmy do bielizny, Tasiemki imienne z materiału 
do znakowania bielizny, Tasiemki imienne z materiału do zna-
kowania odzieży, Tasiemki imienne z materiału do identyfika-
cji odzieży, Tasiemki imienne z materiału do identyfikacji bie-
lizny, Taśmy wzmacniające do odzieży, Tekstylne kokardy 
do pakowania prezentów, Tekstylne kokardy do zawijania, 
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Tekstylne kokardy ozdobne do dekoracji, Tekstylne łaty 
do naprasowania, Tekstylne numery startowe dla zawodni-
ków, Torby (Zamki błyskawiczne do -), Ubrania (Zapięcia do -), 
Uchwyty do zamków błyskawicznych, Wkładki sztywne 
do kołnierzyków, Wkładki usztywniające do kołnierzyków, 
Wkładki utwardzające do kołnierzyków, Wkłady do kołnie-
rzyków, Wstążki aksamitne, Wstążki [artykuły pasmanteryj-
ne], Wstążki do kapeluszy, Wstążki do pakowania, Wstążki 
do pakowania prezentów, Wstążki i kokardy, nie z papieru, 
do pakowania prezentów, Wstążki jedwabne, Wstążki ozdob-
ne, Wstążki papierowe [pasmanteria], Wstążki tekstylne 
do pakowania prezentów, Wstążki tekstylne służące do pa-
kowania, Wstążki z materiałów tekstylnych, Wstążki z prze-
zroczystego tworzywa sztucznego przeznaczone do celów 
dekoracyjnych, Wstęgi do dekorowania, Wyjmowane siliko-
nowe wkładki powiększające biust stosowane w biustono-
szach [akcesoria do bielizny], Wyjmowane silikonowe wkład-
ki powiększające pośladki [akcesoria do bielizny], Wymienne 
zestawy dodatków do obuwia, niemetalowe, Zamki błyska-
wiczne, Zamki błyskawiczne do toreb, Zamki błyskawiczne 
z tworzyw sztucznych, Zapięcia biustonoszy, Zapięcia 
do góry sukienki, Zapięcia do obuwia, Zapięcia do pasków, 
Zapięcia do portmonetek, Zapięcia do szelek, Zapięcia 
do ubrań, Zapięcia do torebek, Zapięcia na haczyk i pętelkę, 
Znakowanie bielizny (Monogramy do -), Znakowanie bielizny 
(Cyfry lub litery do -), Znakowanie bielizny [Cyfry lub litery do -], 
Znaczki okolicznościowe używane w kampaniach, Złote ha-
fty do ubrań, Złote hafty, Zestawy krawieckie, Zestawy 
do haftu krzyżykowego, Zestawy do dziergania, Zatrzaski 
do ubrań, Ozdobne zawieszki do telefonów komórkowych, 
Ozdobne zawieszki do okularów, Arkusze folii aluminiowej 
do robienia pasemek na włosach, Czepki do farbowania wło-
sów, Czepki do robienia pasemek na włosach, Dekoracyjne 
akcesoria do włosów, Elastyczne opaski do włosów, Folie 
do koloryzacji włosów, Elektryczne wałki do włosów, Ela-
styczne wstążki do włosów, Frędzelki do włosów do japoń-
skich fryzur (motoyui), Frotki do włosów, Gumka do związy-
wania włosów, Gumki do kucyków, Gumki do kucyków 
i wstążki do włosów, Gumki do włosów, Klamry do włosów, 
Kokardy do włosów, Kokardy papierowe [ozdoby do wło-
sów], Koki do japońskich fryzur (mage), Koreańskie ozdobne 
spinki do włosów [Binyeo], Kosmyki włosów, Nakrycia głowy 
dla panny młodej w postaci ozdobnych grzebieni do wło-
sów, Nieelektryczne wałki do włosów, Orientalne szpilki 
do włosów, Osłony na brodę związane z przemysłem żywno-
ściowym, Ozdobne frędzelki do włosów do japońskich fryzur 
(negake), Ozdobne grzebienie do japońskich fryzur (marugu-
shi), Ozdobne szpilki do japońskich fryzur (kogai), Ozdoby 
do włosów [nie z metali szlachetnych], Ozdoby do włosów 
w formie grzebieni, Ozdoby do włosów w postaci opasek 
do zawijania włosów, Papiloty, Papiloty spiralne do włosów, 
Paski z tworzyw sztucznych do użytku przy robieniu pase-
mek, Paski z tworzyw sztucznych do użytku w koloryzacji 
włosów, Piankowe wałki do włosów, Przepaski do włosów, 
Peruki, Peruki dla clownów, Siatki na brodę, Siatki na włosy, 
Siatki ochronne na włosy do użyku w gastronomii, Spinki 
do kręcenia włosów, Spinki do włosów, Spinki [klamerki] 
do włosów, Spinki [wsuwki] do włosów, Spinki zatrzaskowe 
[akcesoria do włosów], Sploty włosów, Sprężynki [akcesoria 
do włosów], Spinki-szczęki [akcesoria do włosów], Sztuczne 
listowie, Sztuczne brody, Szpilki i wsuwki do włosów, Szpilki 
do włosów, Szpilki do układania włosów, Szpilki do przypina-
nia tresek z tyłu głowy, przeznaczone do japońskich fryzur 
(tabodome), Szpilki do ozdabiania włosów, Szpilki do kręce-
nia włosów, Syntetyczne treski, Sprężynki do włosów [akce-
soria do włosów], Wałki do włosów, Tupety, peruczki, Treski 
do przypinania z tyłu głowy, przeznaczone do japońskich 

fryzur (tabomino), Treski do japońskich fryzur [kamishin], Tre-
ski do japońskich fryzur (kamishin), Taśma do mocowania 
peruk, Sztuczne włosy do japońskich fryzur (kamoji), Sztucz-
ne włosy, Sztuczne wąsy, Taśma do mocowania tupecika 
do głowy, Tupety [sztuczne włosy], Wałki do włosów, elek-
tryczne, inne niż przyrządy ręczne, Wałki do włosów, elek-
tryczne lub nielektryczne, inne niż przyrządy ręczne, Wałki 
do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż przyrzą-
dy ręczne, Wałki do włosów nieelektryczne, Wstążki do wło-
sów, Włosy sztuczne, Włosy (Wsuwki do -), Włosy syntetycz-
ne, Włosy do przedłużania, Włókna do użytku jako zamienni-
ki włosów, Wstążeczki papierowe [ozdoby do włosów], 
Wstążki do warkocza w stylu koreańskim [Daeng-gi], Wstążki 
do włosów do japońskich fryzur (tegara), Wsuwki [spinki 
do włosów], Wsuwki do włosów, Wsuwki do układania wło-
sów w fale, Wsuwki do kręcenia włosów.

(210) 551353 (220) 2023 01 16
(731) SYSIAK MICHAŁ SKY VIBE, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HEVRA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 41 Produkcja graficznych fragmentów filmo-
wych, Fotografia, Kompozycje fotograficzne na rzecz in-
nych, Montaż filmów fotograficznych, Produkcja nagrań 
audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań 
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi foto-
graficzne, Usługi fotografów, Montaż programów telewizyj-
nych, Adaptacja i montaż kinematograficzny, Edycja nagrań 
audio, Edycja nagrań wideo, Edycja zdjęć, Doradztwo w za-
kresie produkcji filmów i muzyki, Dystrybucja filmów, Foto-
reportaże, Fotografia portretowa, Montaż filmów, Montaż 
filmów kinematograficznych, Montaż filmów kinowych, 
Montaż [obróbka] taśm wideo, Montaż taśm dźwięko-
wych, Montaż taśm wideo, Montaż wideo, Obsługa studia 
filmowego, Pokazy filmowe, Prezentacja filmów, Produkcja 
filmów, Produkcja filmów animowanych, Produkcja filmów 
dla telewizji, Produkcja filmów długometrażowych, Pro-
dukcja filmów krótkometrażowych, Produkcja programów 
telewizyjnych, Produkcja telewizyjna, Montaż filmów (Kine-
matograficznych -), Montaż lub nagrywanie dźwięku i ob-
razu, Produkcja efektów specjalnych do filmów, Produkcja 
efektów specjalnych do telewizji, Produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, Produkcja filmów kinematograficznych, Pro-
dukcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów telewizyj-
nych i kinowych, Produkcja filmów w celach rozrywkowych, 
Produkcja filmów wideo, Produkcja muzycznych filmów 
wideo, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja na-
grań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań wideo, 
Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Produkcja szko-
leniowych filmów wideo, Produkowanie filmów, Reżyseria 
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Studia na-
grań (Usługi -), Usługi edycji nagrań audio i wideo, Usługi fil-
mowania z powietrza, Usługi obrazowania fotograficznego 
za pośrednictwem drona, Usługi produkcji filmów, Usługi 
studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi 
w zakresie nagrań wideo, Usługi w zakresie produkcji filmów 
wideo, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, 
wideo i telewizyjnych, 42 Projektowanie graficzne, Usługi 
graficzne, Usługi projektów graficznych, Usługi związane 
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z projektowaniem graficznym [sztuka], Usługi projektowe 
w zakresie opracowań graficznych, Usługi projektowania 
graficznego wspomaganego komputerowo, Artyści graficy 
(usługi -), Grafika artystyczna, Projektowanie animacji i efek-
tów specjalnych dla osób trzecich, Projektowanie animacji 
na rzecz innych, Projektowanie broszur, Projektowanie gra-
ficzne ilustracji, Projektowanie graficzne w celu kompilacji 
stron w Internecie, Projektowanie grafiki i barw firmowych 
dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywa-
nie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie 
produktów multimedialnych, Projektowanie i projektowa-
nie graficzne do tworzenia stron www w Internecie, Pro-
jektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron 
www, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla 
osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn inter-
netowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Projektowanie opakowań, Projektowanie 
opakowań i materiałów do pakowania, Projektowanie opa-
kowań na rzecz osób trzecich, Projektowanie ozdobnego 
opracowania graficznego, Projektowanie stron domowych 
i stron internetowych, Projektowanie stron głównych i wi-
tryn internetowych, Projektowanie stron głównych, Pro-
jektowanie wizualne, Projektowanie wizytówek, Tworzenie 
i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci kom-
puterowych, Usługi artystów grafików, Usługi ilustrowania 
graficznego na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie grafi-
ki komputerowej, Usługi w zakresie ilustrowania (projekto-
wanie), Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, Usługi 
w zakresie tworzenia witryn internetowych, Projektowanie 
stron internetowych w celach reklamowych.

(210) 551355 (220) 2023 01 13
(731) IPSO IURE LIBERSKI KITA AMBROZIAK MAJEWSKA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPSO IURE Kancelaria Adwokatów Radców Prawnych 

i Doradców Podatkowych

(531) 26.04.18, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, 36 Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachun-
ków], Konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia ra-
chunków], 45 Usługi prawne.

(210) 551356 (220) 2023 01 13
(731) IPSO IURE LIBERSKI KITA AMBROZIAK MAJEWSKA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPSO FINANSE Księgowość Kadry Płace

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 35 Doradztwo z zakresu księgowości, Usługi 
w zakresie księgowości i rachunkowości, Spełnianie funk-
cji działu kadr dla osób trzecich, Prowadzenie księgowości 
przedsiębiorstwa.

(210) 551357 (220) 2023 01 13
(731) BATOSZ KAMIL, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAUFER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.04
(510), (511) 7 Maszyny budowlane, Maszyny budowlane 
do konstrukcji betonowych, Maszyny rolnicze, do robot 
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego gór-
nictwa, Walcarki [do obróbki metali], Zwijarki do metali, 
Zwijarki mechaniczne, Tokarki, Strugarki [maszyny], Frezarki, 
Wiertarki, Szlifierki [do obróbki metalu], Szlifierki [maszyny], 
Akcesoria [przystawki] do buldożerów, Akcesoria [przystaw-
ki] do koparek, Piły tarczowe, Piły taśmowe, Łuparki do drew-
na [maszyny], Rozdrabniacze [maszyny], Traki [maszyny tar-
taczne], Ostrzarki zasilane elektrycznie, Pilarki do drewna, 
Prasy do sklejki, Polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, 
Maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], Polerki 
[narzędzia elektryczne], Wiertarki do drewna, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej, w tym sprzedaży przez Internet, w związ-
ku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej, 
w tym sprzedaży przez Internet, w związku z ręcznymi narzę-
dziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej, w tym sprze-
daży przez Internet, w związku z ręcznymi urządzeniami 
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży 
przez Internet, w związku z ręcznymi narzędziami do budo-
wy, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży przez 
Internet, w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży przez In-
ternet, w zakresie akcesoriów budowlanych, Usługi sprze-
daży hurtowej, w tym sprzedaży przez Internet, w zakre-
sie akcesoriów budowlanych, Usługi sprzedaży hurtowej, 
w tym sprzedaży przez Internet, w związku ze sprzętem 
ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprze-
daży przez Internet, w związku ze sprzętem ogrodniczym, 
Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży przez In-
ternet, w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi han-
dlu detalicznego, w tym handlu przez Internet. Związane 
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej, 
w tym sprzedaży przez Internet, w związku z akcesoriami 
metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprze-
daży przez Internet, w związku z akcesoriami metalowymi, 
Prowadzenie hurtowni, sklepów, w tym sklepów interne-
towych z towarami z zakresu budownictwa i ogrodnictwa, 
Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży przez Inter-
net, w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej, w tym sprzedaży przez Internet, w związku z ręcz-
nymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej, 
w tym sprzedaży przez Internet, w związku z ręcznymi urzą-
dzeniami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym 
sprzedaży przez Internet, w związku z ręcznymi narzędziami 
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży 
przez Internet, w związku z ręcznymi urządzeniami do bu-
dowy, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży przez 
Internet, w zakresie akcesoriów budowlanych, Usługi sprze-
daży hurtowej, w tym sprzedaży przez Internet, w zakresie 
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akcesoriów budowlanych, Usługi sprzedaży hurtowej, w tym 
sprzedaży przez Internet, w związku ze sprzętem ogrodni-
czym, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży przez 
Internet, w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprze-
daży detalicznej, w tym sprzedaży przez Internet, w związ-
ku z artykułami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego, 
w tym handlu przez Internet, związane ze sprzętem ogrod-
niczym, Usługi sprzedaży hurtowej, w tym sprzedaży przez 
Internet, w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej, w tym sprzedaży przez Internet, w związku 
z akcesoriami metalowymi, Prowadzenie hurtowni, sklepów, 
w tym sklepów internetowych z towarami z zakresu budow-
nictwa i ogrodnictwa, 37 Przegląd maszyn z wyłączeniem 
usług przeglądu maszyn stosowanych w produkcji i/lub 
branży opakowań, Instalacja maszyn z wyłączeniem usług 
instalacji maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży opa-
kowań, Renowacja maszyn z wyłączeniem usług renowacji 
maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, 
Czyszczenie maszyn z wyłączeniem usług czyszczenia 
maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, 
Naprawa maszyn z wyłączeniem usług naprawy maszyn 
stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, Remont 
maszyn z wyłączeniem usług naprawy maszyn stosowa-
nych w produkcji i/lub branży opakowań, Konserwacja 
maszyn przemysłowych z wyłączeniem usług naprawy 
maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży opako-
wań, Odnawianie maszyn przemysłowych z wyłączeniem 
usług naprawy maszyn stosowanych w produkcji i/lub 
branży opakowań, I/lub branży opakowań, Usługi kon-
serwacji maszyn z wyłączeniem usług naprawy maszyn 
stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, Na-
prawa urządzeń do klimatyzacji, Regularne serwisowanie 
urządzeń do klimatyzacji, Naprawa lub konserwacja urzą-
dzeń do klimatyzacji, Instalacja urządzeń do klimatyzacji 
do czystych pomieszczeń [clean room], Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń 
do klimatyzacji, Przegląd maszyn z wyłączeniem usług 
przeglądu maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży 
opakowań, Instalacja maszyn z wyłączeniem usług insta-
lacji maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży opako-
wań, Renowacja maszyn z wyłączeniem usług renowacji 
maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, 
Czyszczenie maszyn z wyłączeniem usług czyszczenia 
maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, 
Naprawa maszyn z wyłączeniem usług naprawy maszyn 
stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, Remont 
maszyn z wyłączeniem usług naprawy maszyn stosowa-
nych w produkcji i/lub branży opakowań, Konserwacja 
maszyn przemysłowych z wyłączeniem usług naprawy 
maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, 
Odnawianie maszyn przemysłowych z wyłączeniem usług 
naprawy maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży 
opakowań, Naprawa maszyn przemysłowych z wyłącze-
niem usług naprawy maszyn stosowanych w produkcji  
i/lub branży opakowań, Usługi konserwacji maszyn z wy-
łączeniem usług naprawy maszyn stosowanych w produk-
cji i/lub branży opakowań, Naprawa urządzeń do klimaty-
zacji, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 
Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Insta-
lacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń 
[clean room], Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, 42 Kalibrowa-
nie maszyn z wyłączeniem usług kalibrowania maszyn 
stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, Testo-
wanie maszyn z wyłączeniem usług testowania maszyn 
stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań.

(210) 551358 (220) 2023 01 13
(731) LIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADOMSKA KRAFTOWA KAWA

(531) 01.15.05, 05.07.27, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 30 Palone ziarna kawy.

(210) 551369 (220) 2023 01 13
(731) KHG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.01.12, 06.03.03
(510), (511) 35 Badania dotyczące działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, pozyskiwanie nowych 
klientów, negocjowanie warunków umów oraz współ-
pracy handlowej, opracowywanie wycen projektów, 
doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, 
organizowanie procesów rekrutacji pracowników, do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji reklama, pisanie scenariuszy dla celów 
reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowych, rozwijanie koncepcji reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych, prace biurowe, admi-
nistracyjna obsługa biura, informacja handlowa [dzia-
łalność gospodarcza], księgowość, 41 Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie 
webinariów, przekazywanie wiedzy biznesowej know-
-how z zakresu wykonywania działalności gospodarczej, 
prawa podatkowego, prawa gospodarczego oraz prawa 
własności intelektualnej, 45 Usługi prawne, udzielanie 
porad prawnych.

(210) 551375 (220) 2023 01 16
(731) JASIŃSKI DARIUSZ, Łączna
(540) (znak słowny)
(540) Enlinado
(510), (511) 41 Kursy językowe, Nauczanie i szkolenia.
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(210) 551382 (220) 2023 01 13
(731) BATOSZ KAMIL, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) MAUFER
(510), (511) 7 Maszyny budowlane, Maszyny budowlane 
do konstrukcji betonowych, Maszyny rolnicze, do robot 
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego gór-
nictwa, Walcarki [do obróbki metali], Zwijarki do metali, 
Zwijarki mechaniczne, Tokarki, Strugarki [maszyny], Frezarki, 
Wiertarki, Szlifierki [do obróbki metalu], Szlifierki [maszyny], 
Akcesoria [przystawki] do buldożerów, Akcesoria [przystaw-
ki] do koparek, Piły tarczowe, Piły taśmowe, Łuparki do drew-
na [maszyny], Rozdrabniacze [maszyny], Traki [maszyny tar-
taczne], Ostrzarki zasilane elektrycznie, Pilarki do drewna, 
Prasy do sklejki, Polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, 
Maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], Polerki 
[narzędzia elektryczne], Wiertarki do drewna, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej, w tym sprzedaży przez Internet, w związ-
ku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej, 
w tym sprzedaży przez Internet, w związku z ręcznymi na-
rzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej, w tym 
sprzedaży przez Internet, w związku z ręcznymi urządzenia-
mi do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzeda-
ży przez Internet, w związku z ręcznymi narzędziami do bu-
dowy, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży przez 
Internet, w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży przez Inter-
net, w zakresie akcesoriów budowlanych, Usługi sprzedaży 
hurtowej, w tym sprzedaży przez Internet, w zakresie akceso-
riów budowlanych, Usługi sprzedaży hurtowej, w tym sprze-
daży przez Internet, w związku ze sprzętem ogrodniczym, 
Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży przez Inter-
net, w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży 
detalicznej, w tym sprzedaży przez Internet, w związku z ar-
tykułami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego, w tym 
handlu przez Internet. Związane ze sprzętem ogrodniczym, 
Usługi sprzedaży hurtowej, w tym sprzedaży przez Internet, 
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej, w tym sprzedaży przez Internet, w związku z akce-
soriami metalowymi, Prowadzenie hurtowni, sklepów, w tym 
sklepów internetowych z towarami z zakresu budownictwa 
i ogrodnictwa, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprze-
daży przez Internet, w związku z maszynami budowlanymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej, w tym sprzedaży przez Internet, 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprze-
daży hurtowej, w tym sprzedaży przez Internet, w związku 
z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży de-
talicznej, w tym sprzedaży przez Internet, w związku z ręcz-
nymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej, 
w tym sprzedaży przez Internet, w związku z ręcznymi urzą-
dzeniami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym 
sprzedaży przez Internet, w zakresie akcesoriów budow-
lanych, Usługi sprzedaży hurtowej, w tym sprzedaży przez 
Internet, w zakresie akcesoriów budowlanych, Usługi sprze-
daży hurtowej, w tym sprzedaży przez Internet, w związku 
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej, 
w tym sprzedaży przez Internet, w związku ze sprzętem 
ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży 
przez Internet, w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi 
handlu detalicznego, w tym handlu przez Internet, związane 
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej, w tym 
sprzedaży przez Internet, w związku z akcesoriami metalo-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sprzedaży przez 
Internet, w związku z akcesoriami metalowymi, Prowadze-
nie hurtowni, sklepów, w tym sklepów internetowych z to-
warami z zakresu budownictwa i ogrodnictwa, 37 Przegląd 
maszyn z wyłączeniem usług przeglądu maszyn stosowa-

nych w produkcji i/lub branży opakowań, Instalacja maszyn 
z wyłączeniem usług instalacji maszyn stosowanych w pro-
dukcji i/lub branży opakowań, Renowacja maszyn z wyłą-
czeniem usług renowacji maszyn stosowanych w produkcji  
i/lub branży opakowań, Czyszczenie maszyn z wyłączeniem 
usług czyszczenia maszyn stosowanych w produkcji i/lub 
branży opakowań, Naprawa maszyn z wyłączeniem usług 
naprawy maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży 
opakowań, Remont maszyn z wyłączeniem usług naprawy 
maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, 
Konserwacja maszyn przemysłowych z wyłączeniem usług 
naprawy maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży 
opakowań, Odnawianie maszyn przemysłowych z wyłącze-
niem usług naprawy maszyn stosowanych w produkcji i/lub 
branży opakowań, I/lub branży opakowań, Usługi konserwa-
cji maszyn z wyłączeniem usług naprawy maszyn stosowa-
nych w produkcji i/lub branży opakowań, Naprawa urządzeń 
do klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń do klima-
tyzacji, Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, 
Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń 
[clean room], Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Przegląd maszyn 
z wyłączeniem usług przeglądu maszyn stosowanych w pro-
dukcji i/lub branży opakowań, Instalacja maszyn z wyłącze-
niem usług instalacji maszyn stosowanych w produkcji i/lub 
branży opakowań, Renowacja maszyn z wyłączeniem usług 
renowacji maszyn stosowanych w produkcji i/lub bran-
ży opakowań, Czyszczenie maszyn z wyłączeniem usług 
czyszczenia maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży 
opakowań, Naprawa maszyn z wyłączeniem usług naprawy 
maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, 
Remont maszyn z wyłączeniem usług naprawy maszyn sto-
sowanych w produkcji i/lub branży opakowań, Konserwa-
cja maszyn przemysłowych z wyłączeniem usług naprawy 
maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży opakowań, 
Odnawianie maszyn przemysłowych z wyłączeniem usług 
naprawy maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży 
opakowań, Naprawa maszyn przemysłowych z wyłączeniem 
usług naprawy maszyn stosowanych w produkcji i/lub bran-
ży opakowań, Usługi konserwacji maszyn z wyłączeniem 
usług naprawy maszyn stosowanych w produkcji i/lub bran-
ży opakowań, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Regularne 
serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Naprawa lub konser-
wacja urządzeń do klimatyzacji, Instalacja urządzeń do kli-
matyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń 
do klimatyzacji, 42 Kalibrowanie maszyn z wyłączeniem 
usług kalibrowania maszyn stosowanych w produkcji i/lub 
branży opakowań, Testowanie maszyn z wyłączeniem usług 
testowania maszyn stosowanych w produkcji i/lub branży 
opakowań.

(210) 551384 (220) 2023 01 13
(731) POMIN ZBIGNIEW, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) HUNGRY BLUES
(510), (511) 9 Nagrania audio i wideo, Płyty winylowe, Kase-
ty taśmowe audio, Cyfrowe taśmy audio, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Nagrania muzyczne w formie dysków, Dzwonki 
telefoniczne [do pobierania], Nagrania muzyczne w posta-
ci płyt, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Pliki 
muzyczne do pobierania, Nagrania muzyczne na taśmach, 
Nagrania multimedialne, Nagrania wideo z muzyką, do po-
brania, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, 41 Występy 
zespołów muzycznych na żywo, Usługi rozrywkowe świad-
czone przez grupy muzyczne, Zapewnianie muzyki na żywo, 
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Usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, 
Usługi koncertów muzycznych, Usługi w zakresie pisania 
tekstów piosenek, Usługi w zakresie komponowania muzy-
ki, Usługi występów grup muzycznych na żywo, Występy 
muzyczne i piosenkarskie, Nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Publikowanie piosenek, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Dostarczanie rozrywki 
w postaci nagranej muzyki, Organizowanie występów mu-
zycznych na żywo, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, 
nie do pobrania, z Internetu.

(210) 551385 (220) 2023 01 16
(731) MACZEK NATALIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CLUB WEAR SOLUTIONS
(510), (511) 9 Etui na okulary, Etui na smartfony, Okulary, Po-
krowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Torby do nosze-
nia komputerów, Etui do tabletów, Futerały przystosowane 
do notebooków, Dyski wstępnie zaprogramowane, Wstęp-
nie nagrane taśmy video, Programy komputerowe nagrane, 
Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrane płyty DVD 
z ćwiczeniami fitness, Nagrane płyty kompaktowe z muzy-
ką, Nagrania dźwiękowe, Etui do przenoszenia cyfrowych 
odtwarzaczy audio, Płyty gramofonowe, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Videocasty, 
Nagrania wideo, Nagrania wideo do pobrania, Etui na ak-
cesoria optyczne, Etui na urządzenia do magazynowania 
danych, Przenośne etui do ładowania papierosów elektro-
nicznych i waporyzatorów, Okulary przeciwsłoneczne, So-
czewki do okularów, 14 Dzieła sztuki z metali szlachetnych, 
Łańcuszki do kluczy, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i bi-
żuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria na ciało, Pierścionki, 
Biżuteria z tworzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie ze szkła, 
Biżuteria ze szkła sztrasowego, Kamienie sztuczne [szlachet-
ne i półszlachetne], Chronografy, Stopy metali szlachetnych, 
Bransoletki [biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka do kluczy 
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Broszki [bi-
żuteria], Kasetki na biżuterię [szkatułki], Kolczyki, Łańcuszki 
[biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Medaliony [biżuteria], 
Naszyjniki [biżuteria], Perły [biżuteria], Paski do zegarków, 
Perły z ambroidu [prasowana żywica], Pierścionki [biżute-
ria], Zawieszki [biżuteria], Zegarki, 18 Bagaż, Etui na karty 
[portfele], Etui na karty kredytowe (portfele), Etui na klucze, 
Etykiety skórzane, Kagańce, Kosmetyczki bez wyposażenia, 
Obroże dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Odzież dla zwierząt 
domowych, Okładziny do mebli ze skóry, Parasole, Paski skó-
rzane [inne niż odzież], Plecaki, Podróżne torby na ubranie, 
Pokrowce na parasole, Stroje dla zwierząt domowych, Torby, 
Torby na zakupy, Torby plażowe, Torebki, Walizki, Wyroby ry-
marskie, Skóra i imitacja skóry, Portfele, Teczki, Aktówki, Sa-
szetki biodrowe, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież 
dżinsowa, Odzież sportowa, Płaszcze, Kurtki, Bezrękawniki, 
Futra [odzież], Kostiumy, Marynarki od garniturów, Garnitu-
ry, Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Kamizelki, Kurtki bluzy, 
Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzki, T-shirty z krótkim rę-
kawem, Koszule, Podkoszulki, Topy [odzież], Koszulki polo, 
Swetry, Pulowery, Spodnie, Dżinsy, Krótkie spodnie, Szorty, 
Spódnico-spodenki, Suknie ślubne, Suknie balowe, Suknie 
wieczorowe, Letnie sukienki, Spódnice, Tuniki, Dresy ortalio-
nowe, Spodnie od dresu, Kostiumy kąpielowe, Bielizna, Bie-
lizna termoaktywna, Skarpetki, Rajstopy, Pończochy, Czapki 
[nakrycia głowy], Czapki dziane, Czapki wełniane, Czapki 
futrzane, Czapki z daszkiem, Kapelusze, Paski, Apaszki, Ban-

dany, Fulary, Szale, Szaliki, Akcesoria na szyję, Krawaty, Muszki, 
Opaski na głowę, Opaski przeciwpotne, Rękawiczki, Sukienki 
damskie, Buty sportowe, Kombinezony zimowe, Kąpielówki, 
Apaszki [chustki], Fartuchy [odzież], Gorsety, Biustonosze, Hal-
ki, półhalki, Kimona, Kwefy, podwiki, Legginsy, Maski na oczy 
do spania, Mundury, Nauszniki [odzież], Okrycia wierzchnie 
[odzież], Paski [odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, 
Piżamy, Poncza, Stroje przeciwdeszczowe, Szlafroki.

(210) 551386 (220) 2023 01 13
(731) ŁUBINOWE WZGÓRZE DZIĄBOR RYSZAWA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łąki
(540) (znak słowny)
(540) WIOSKA ZDROWIA
(510), (511) 29 Mięsa wędzone, Mięso i wędliny, Mięso 
i wyroby mięsne, Produkty serowarskie, Ser wędzony, Sery 
dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Ser z ziołami, 
Ser z przyprawami, Biały ser, Ser miękki, Ser mieszany, Ser 
pleśniowy, Ser owczy, Ser twardy, Ser twarogowy, Kiszo-
ne warzywa [kimchi], Choucroute garnie [kapusta kiszo-
na garnirowana], Dżemy, Przetwory owocowe [dżemy], 
Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Goto-
we dania składające się głównie z mięsa, Mleko z nasion 
konopi jako substytut mleka, Żywność przygotowywa-
na z ryb, Oleje mieszane do żywności, Olej z nasion chia 
do żywności, Wędliny wegetariańskie, Kiełbaski wegeta-
riańskie, Herbata mleczna, z mlekiem będącym głównym 
składnikiem, Masło, Masło kakaowe, Napoje mleczne z ka-
kao, Przetworzone nasiona chia do jedzenia, Masło ghee, 
Masło klarowane, Masło z ziołami, Produkty serowarskie, 
Ser z ziołami, Ser typu twarogowego, 30 Chrupiące pie-
czywo, Pieczywo owocowe, Kukurydziane smażone bu-
łeczki [pieczywo], Pieczywa chrupkie, Mieszanki do ro-
bienia pieczywa, Przekąski z pieczywa chrupkiego, Chleb, 
Świeży chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, 
Chleb razowy, Chleb żytni, Chleb wielozbożowy, Paluszki 
chlebowe, Chleb na parze, Ciasto na chleb, Chleb i bułki, 
Chleb z przyprawami, Chleb w kształcie placków, Mie-
szanki do chleba razowego, Chleb o niskiej zawartości 
soli, Chleb ze słodką czerwoną fasolą, Wyroby piekarnicze 
bezglutenowe, Wyroby piekarnicze, Przyprawy do żywno-
ści, Preparaty mączne do żywności, Preparaty aromatycz-
ne do żywności, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty 
żywnościowe z ciasta, Żywność wytwarzana z opiekanych 
ziaren zbożowych, Zboża do żywności do spożycia przez 
ludzi, Majonez wegański, Ciasta wegańskie, Wegańskie 
lody, Wegańska czekolada pitna, Herbaty, Mieszanki her-
bat, Mate [herbata], Herbata bezteinowa, Wyciągi z herba-
ty, Aromaty do herbaty, Herbaty ziołowe [napary], Wyciągi 
z herbaty (nielecznicze), Napoje sporządzone z herbaty, 
Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Kwiaty i liście jako 
substytuty herbaty, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Kawa, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub pre-
paraty roślinne zastępujące kawę], Kawa [palona, w prosz-
ku, granulowana lub w napojach], Kakao, Zamienniki ka-
kao, Wyroby z kakao, Żywność na bazie kakao, Ekstrakty 
kakaowe do spożycia przez ludzi, Żywność na bazie owsa 
do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe na ba-
zie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Kurkuma 
do żywności, Papki warzywne (sosy - żywność), Sosy sa-
łatkowe do żywności [sosy], Pizze bezglutenowe, Ciasto 
na wypieki, Preparaty aromatyczne do wypieków, Zboża 
przetworzone, Płatki zbożowe, Mąka zbożowe, Preparaty 
zbożowe, Produkty zbożowe, Batony zbożowe, Chipsy 
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zbożowe, Chrupki zbożowe, Sproszkowane ziarno zbóż, 
Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zbożowe artykuły 
śniadaniowe, Batony zbożowe i energetyczne, Artykuły 
spożywcze ze zbóż, Przekąski na bazie zbóż, Gotowane 
ziarna pełnego zboża, Suszone ziarna pełnego zboża, 
Konserwowane ziarna pełnego zboża, Przekąski z pro-
duktów zbożowych, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub 
cykorii], Muesli składające się głównie z preparatów zbo-
żowych, Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spoży-
wanych przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się 
z płatków zbożowych i suszonych owoców, Przyprawy 
spożywcze, Zioła do celów spożywczych, Tapioka (Mąka -) 
do celów spożywczych, Przyprawy, Mieszanki przypraw, 
Suszone zioła do celów kulinarnych, Zioła konserwowa-
ne [przyprawy], Pasta curry, Pikantne sosy, czatnej i pa-
sty, Nielecznicze napoje herbaciane, Preparaty ziołowe 
do sporządzania napojów, 43 Tymczasowe zakwaterowa-
nie, Wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach 
i mieszkaniach wakacyjnych, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Hotelowe usługi kateringowe, Informacja 
hotelowa, Informacja na temat hoteli, Organizowanie 
posiłków w hotelach, Organizowanie zakwaterowania 
w hotelach, Przedstawianie informacji dotyczących ho-
teli za pośrednictwem strony internetowej, Rezerwacja 
hotelowa na rzecz osób trzecich, Rezerwacja pokojów 
hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja zakwaterowa-
nia w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania hotelowe-
go, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, 
Świadczenie usług przez hotele i motele, Udostępnianie 
miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Usługi hotelowe, 
Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracyjne świad-
czone przez hotele, Wycena zakwaterowania w hotelach, 
Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, Za-
pewnianie zakwaterowania w hotelach, Hotele dla zwie-
rząt, Ośrodki wypoczynkowe, Usługi w zakresie zakwa-
terowania w ośrodkach wypoczynkowych, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Domy tury-
styczne, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Re-
stauracje dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania dla tu-
rystów, Udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych 
dla przyczep turystycznych, Usługi biura turystycznego 
związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi hosteli dla turystów, Zajazdy dla turystów, Zakwa-
terowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla tu-
rystów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Pensjonaty, domy gościnne, 
Wynajem domów letniskowych, Wynajem domków let-
niskowych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w domach wakacyjnych, Rezerwowanie tymczasowego 
zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, Usługi 
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Udzielanie 
informacji w zakresie hoteli, Usługi w zakresie rezerwacji 
pokojów hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem wa-
kacyjnych miejsc noclegowych, Wynajem pomieszczeń 
na uroczystości towarzyskie, Wynajem pokoi jako tym-
czasowego zakwaterowania, Usługi obiektów gościnnych 
[zakwaterowanie], Organizowanie zakwaterowania dla 
wczasowiczów, Usługi w zakresie kwater wczasowych, 

Wynajmowanie kwater, Usługi agencji w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania na wakacje, Udzielanie informacji do-
tyczących restauracji, Dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, 44 Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usłu-
gi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], 
Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez 
uzdrowisko [spa], Usługi kosmetyczne w zakresie pielę-
gnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi 
kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Analiza kosmetycz-
na, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne 
dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Usługi ko-
smetycznej pielęgnacji ciała, Usługi w zakresie porad ko-
smetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i wło-
sy, Aromaterapia, Masaże, Informacje dotyczące masażu, 
Masaż, Usługi konsultacji związane z masażami, Opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Usługi 
kuracji uzdrowiskowych, Usługi w zakresie medycyny re-
generacyjnej, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relak-
sacyjnej, Terapia ajurwedyjska, Usługi w zakresie medyta-
cji, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla 
twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało, Psychoterapia holistycz-
na, Usługi saun, Akupunktura, Opieka zdrowotna związa-
na z akupunkturą, Udzielanie informacji dotyczących aku-
punktury, Usługi w zakresie akupunktury.

(210) 551390 (220) 2023 01 16
(731) KANCELARIA PROSPERITAS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PROSPERITAS KANCELARIA

(531) 03.01.02, 24.01.05, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Doradztwo w zakresie długów, 45 Badania prawne, Usługi 
prawne, Doradztwo prawne.

(210) 551392 (220) 2023 01 16
(731) MEDILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m
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(531) 26.11.01, 27.05.21
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w zakresie następujących towarów: środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki de-
zynfekujące do użytku domowego, płyny dezynfekujące 
[inne niż mydło], środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, środki dezynfekcyjne do przyrządów medycz-
nych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki 
dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, ścierecz-
ki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, 
do celów higienicznych, mydła dezynfekujące, preparaty 
higieniczne do sterylizacji, środki czyszczące [preparaty] 
do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, preparaty do ste-
rylizacji, środki do sterylizacji, roztwory do sterylizacji, 
sterylne roztwory do celów medycznych, mydła i deter-
genty lecznicze i odkażające, środki odkażające, prepara-
ty odkażające stosowane w szpitalach, środki odkażające 
do przyrządów i aparatury medycznej, antybakteryjne 
żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, urządzenia 
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w zakresie następujących towa-
rów: urządzenia do dezynfekcji, urządzenie dezynfekujące 
do celów medycznych, dozowniki środków dezynfeku-
jących do łazienek, dezynfektanty, przenośna aparatura 
służąca do odkażania, wolnostojące przenośne pryszni-
ce odkażające, komory służące do odkażania, urządzenia 
do odkażania, dozowniki środków odkażających w toale-
tach, sterylizatory, urządzenia sterylizujące, sterylizatory 
parowe, sterylizatory ultrafioletowe, instalacje do stery-
lizacji, urządzenia do sterylizacji, aparaty do sterylizacji, 
autoklawy do sterylizacji, przenośne sterylizatory parowe, 
sterylizatory do instrumentów medycznych, sterylizato-
ry do przyrządów chirurgicznych, sterylizatory do celów 
domowych, sterylizatory do celów przemysłowych, ste-
rylizatory do celów medycznych, sterylizatory do użytku 
laboratoryjnego, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w zakresie następujących towarów: sterylizatory do na-
rzędzi chirurgicznych, przenośne urządzenia sterylizujące 
na parę, urządzenia do sterylizacji ultrafioletem [urządze-
nia do uzdatniania wody], autoklawy elektryczne do użyt-
ku w sterylizacji, autoklawy do sterylizacji do użytku 
medycznego, urządzenia do sterylizacji do użytku me-
dycznego, sterylizatory parowe do celów medycznych, 
sterylizatory parowe do użytku laboratoryjnego, stery-
lizatory parowe do celów przemysłowych, sterylizatory 
parowe do celów domowych, sterylizatory [nie do użytku 
medycznego], urządzenia sterylizujące do instrumentów 
medycznych.

(210) 551395 (220) 2023 01 16
(731) INWESTYCJE Z WIDOKIEM RE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INWESTYCJE Z WIDOKIEM

(531) 05.03.13, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości i majątku, Admi-
nistrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradz-
two w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Usłu-
gi w zakresie nieruchomości.

(210) 551401 (220) 2023 01 16
(731) ALL FOR ONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) (znak słowny)
(540) Edistrada
(510), (511) 42 Oprogramowanie jako usługa (SaaS – So-
ftware as a Service), Oprogramowanie jako usługa (SaaS – So-
ftware as a Service) polegające na udostępnianiu platformy 
wymiany dokumentów biznesowych, Oprogramowanie jako 
usługa (SaaS – Software as a Service) do komunikacji oraz 
do monitorowania i śledzenia przebiegu przesyłanej doku-
mentacji, Konfiguracja oprogramowania komputerowego.

(210) 551432 (220) 2023 01 16
(731) BIELAWSKA ELENA AKADEMIA ELENA M BIELAWSKA, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Akademia IT Hackerson
(510), (511) 41 Nauka programowania, organizacja szkoleń 
i warsztatów, nauka obsługi programów graficznych oraz 
pokrewnych.

(210) 551436 (220) 2023 01 17
(731) GÓRZEWSKI WOJCIECH, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) placowkowo
(510), (511) 41 Usługi informacyjne dotyczące edukacji, In-
formacja o edukacji, Informacja dotycząca edukacji udzie-
lana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 
Usługi informacyjne dotyczące szkół, Usługi szkolnictwa 
podstawowego, Usługi szkolnictwa wyższego, Udzielanie 
informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy da-
nych lub za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji 
związanych z kształceniem ustawicznym za pośrednictwem 
Internetu, 43 Udzielanie informacji na temat usług żłobków.

(210) 551440 (220) 2023 01 17
(731) NOWAK ANDRZEJ PROJEKT RANGER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJEKT RANGER



90 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT6/2023

(531) 03.01.08, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Kursy szkoleniowe, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, 
Szkolenie i instruktaż, Zapewnianie kursów szkoleniowych, 
Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie 
kursów szkoleniowych, Obozy sportowe, Szkolenia sporto-
we, Organizowanie grup do strzelania z pistoletu, Instruktaż 
w zakresie treningu kondycyjnego, Szkolenie i instruktaż 
w zakresie technik samoobrony, Szkolenie i instruktaż w za-
kresie orientacji w terenie, pozyskiwania pożywienia i wody 
oraz organizacji schronienia i noclegu w terenie przygod-
nym, Obozy przetrwania, Przygotowanie do egzaminów 
sprawnościowych dla kandydatów do służb mundurowych, 
biegów militarnych.

(210) 551444 (220) 2023 01 17
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) ALURIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 551445 (220) 2023 01 17
(731) ARKA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARKA GLOBAL

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Ochronna odzież robocza [chroniąca przed 
wypadkami lub urazami], Ochronna odzież termiczna 
chroniąca przed wypadkami lub urazami, Odzież chronią-
ca przed ogniem, Odzież do ochrony przed zagrożeniami 
biologicznymi, Odzież do ochrony przed działaniem środ-
ków chemicznych, Odzież ochronna o dużej widoczności, 
Odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, Obuwie 
ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, Obu-
wie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, Obuwie za-
bezpieczające przed wypadkami, Ochronne obuwie robo-
cze, Rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, 
Rękawice ogniotrwałe, Nakrycia głowy w postaci kasków 
ochronnych, 10 Chirurgiczna odzież operacyjna, Odzież 
ochronna do celów medycznych, Chirurgiczne pokrow-
ce na obuwie, Jednorazowe rękawice ochronne do celów 
medycznych, Lateksowe rękawice do badania do użytku 
medycznego, Rękawice chirurgiczne, Rękawice do celów 
medycznych, Rękawice do użytku w szpitalach, Rękawice 
do użytku stomatologicznego, 25 Kalosze [obuwie], Wkład-
ki [obuwie], Obuwie robocze, Rękawice, w tym rękawice 
ze skóry, skóry surowej lub futra, Maseczki na twarz [odzież], 
nie do celów medycznych lub sanitarnych.

(210) 551481 (220) 2023 01 17
(731) INVEST BIZNES A. ONYSZCZUK  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) AROMA SYSTEM

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki aromatyczne, 35 Aroma marketing.

(210) 551482 (220) 2023 01 18
(731) SKACZYŃSKI MARCIN, Bytom, PL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN QUATRO

(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych.

(210) 551484 (220) 2023 01 18
(731) SKACZYŃSKI MARCIN, Bytom, PL
(540) (znak słowny)
(540) Green Quatro
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych.

(210) 551487 (220) 2023 01 17
(731) PUNDZIS PIOTR Z.P. ALEXANDER, Chwaszczyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAWDA CZY FAŁSZ

(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 24.17.04, 
29.01.15

(510), (511) 16 Katalogi, Zakładki do książek, Podkładki pod 
szklanki, 28 Gry planszowe, edukacyjne.

(210) 551706 (220) 2023 01 24
(731) GÓRA ANETA A-GORA NUM, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) A-Gora Num
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania.

(210) 551709 (220) 2023 01 24
(731) WILCZYŃSKA PAULINA BERRY FURS, Tłokinia Wielka
(540) (znak słowny)
(540) BERRY FINE
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Futro, Skóra i imitacja skóry, 
25 Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież, Bluzki, Bluzy sportowe, 
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Koszule, Kożuchy, Kurtki, Odzież futrzana, Odzież skórzana, 
Paski [odzież], Płaszcze, Spódnice, Spodnie, Sukienki damskie, 
Stroje sportowe, Swetry, T-shirty z krótkim rękawem, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież.

(210) 551711 (220) 2023 01 24
(731) WYDAWNICTWO TOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Wydawnictwo Tomy
(510), (511) 9 Książki w formacie cyfrowym do pobierania 
z Internetu, Książki elektroniczne do pobrania, Książki audio, 
16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media pa-
pierowe, Książki, Książki beletrystyczne, Komiksy [książki], 
Książki dla dzieci, Książki fantasy, Książki edukacyjne, Książki 
niebeletrystyczne, Książki z grafiką.

(210) 551714 (220) 2023 01 25
(731) ALMARK J. STAJER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Leszno
(540) (znak słowny)
(540) ALMARK BLUFF
(510), (511) 34 Artykuły do użytku z tytoniem, Fajki, Elek-
troniczne fajki do tytoniu, Elektroniczne fajki wodne, Tytoń 
i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Wyroby 
tytoniowe, Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne 
oraz aromaty i płyny do nich, Elektroniczne ładowalne papie-
rośnice, Papierosy elektroniczne, Urządzenia elektroniczne 
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, Urządzenia 
elektroniczne do inhalacji nikotynowej, Płyny do elektro-
nicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w pły-
nie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych 
papierosów, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] 
zawierający glikol propylenowy, Cygara elektroniczne, Wa-
poryzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, Wapo-
ryzatory do bezdymnych papierosów, Zestawy do palenia 
papierosów elektronicznych.

(210) 551721 (220) 2023 01 25
(731) SHVETS VIKTORIIA NEW-LIFE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KASAWI
(510), (511) 24 Bielizna do celów domowych, Domowa  
(Bielizna -), Wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodar-
stwie domowym.

(210) 551749 (220) 2023 01 25
(731) GALILU SPÓŁKA JAWNA - WARYNIA GRELA, 

AGNIESZKA ŁUKASIK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) galilu

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 551795 (220) 2023 01 26
(731) JABŁOŃSKI DOMINIK, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PyroTech
(510), (511) 13 Materiały i urządzenia wybuchowe inne niż 
broń, Artykuły pirotechniczne, Fontanny sztucznych ogni, 
Materiały wybuchowe, Flary ratunkowe, materiały wybucho-
we lub pirotechniczne, Detonatory, zapalniki, Petardy, Sztucz-
ne ognie, Fajerwerki, 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane, 
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, Papier i karton, Kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z pa-
pieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Girlandy papierowe, 
Serwetki stołowe papierowe, Tatuaże zmywalne, Papierowe 
dekoracje do artykułów spożywczych, Dekoracje na stół 
z papieru, Dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, 
28 Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia 
i sztuczne choinki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Bibe-
loty (zabawki) na przyjęcia, Bańki mydlane [zabawki], Balony 
na przyjęcia, Balony do gry, Konfetti, Maski kostiumowe, Czap-
ki karnawałowe, Papierowe czapeczki na przyjęcia, Śmieszne 
gadżety na imprezy, Podarki dla gości na przyjęciach w po-
staci małych zabawek, Piniaty, Trąbki imprezowe, Tuby strze-
lające na imprezy, Dekoracje i ozdoby choinkowe, 41 Pokazy 
sztucznych ogni, Usługi dekorowania balonami, Wynajem 
sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych.



Numery zgłoszeń

1 2

Klasa 
towarów

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 538990, 551168, 551175, 551268, 551304

2 549346

3 543367, 549078, 549105, 549338, 549568, 549678, 550600, 550609, 550629, 550663, 551229, 551344, 551481, 
551706, 551749

4 545512, 550304, 550663, 551086, 551482, 551484

5 543367, 549121, 549122, 549190, 549568, 550050, 550154, 550331, 550390, 550393, 550400, 550418, 550609, 
550629, 550678, 550687, 550692, 550693, 551154, 551229, 551268, 551444

6 550609, 550856, 550920, 550929, 551230, 551268

7 536091, 540200, 544749, 549568, 550268, 550658, 550659, 550777, 550929, 551225, 551304, 551357, 551382

8 544854, 548560, 549568, 550929, 551216, 551304

9 540200, 544749, 545697, 549285, 549490, 549568, 549669, 549897, 550154, 550304, 550614, 550658, 550659, 
550754, 550777, 550799, 551249, 551261, 551326, 551384, 551385, 551445, 551711

10 547907, 550050, 550146, 550154, 550175, 550176, 550600, 550629, 551229, 551344, 551445

11 544749, 548560, 549568, 549944, 550609, 550929, 551324

12 526250, 548069, 548070, 548658, 549341, 549568, 549897, 550658, 550659, 551168, 551175

13 551795

14 548560, 548796, 548806, 549897, 551293, 551385

15 551249

16 539436, 541628, 545697, 548323, 549285, 549445, 549490, 549897, 550278, 550593, 550595, 550609, 550636, 
550638, 550640, 550642, 550644, 550645, 550658, 550659, 550834, 551086, 551487, 551711, 551795

17 550929, 551127

18 526250, 549897, 551344, 551385, 551709

19 550856, 550920, 551304, 551311

20 526250, 546035, 547227, 547228, 548560, 549568, 549897, 550799, 551108, 551197, 551304, 551311

21 541628, 546487, 548560, 549600, 549897, 550663, 551268, 551304, 551344

22 549897

24 547227, 547228, 548382, 548560, 549897, 550236, 551721

25 541628, 547120, 548796, 548806, 549078, 549285, 549513, 549665, 549897, 550009, 550236, 550609, 550834, 
550930, 551195, 551216, 551343, 551344, 551385, 551445, 551709

26 551344

27 548560, 549568, 549897

28 526250, 539436, 545697, 549075, 549285, 549897, 551168, 551175, 551487, 551795

29 538990, 543332, 544806, 548832, 549710, 549867, 550076, 550609, 551094, 551268, 551386

30 538990, 542270, 544806, 548832, 549190, 549867, 549897, 550390, 550393, 550400, 550609, 550663, 551093, 
551207, 551268, 551358, 551386

31 544806, 548832, 550609, 550809

32 548832, 549079, 549600, 550154, 550609, 550809, 551176, 551268, 551287, 551288

33 543774, 548832, 549561, 549897, 550609, 550809, 551287, 551288

34 548861, 551047, 551263, 551264, 551266, 551714
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1 22

35 526250, 540303, 542270, 543332, 543367, 544322, 544707, 548658, 548796, 548806, 548832, 548861, 549079, 
549080, 549275, 549277, 549279, 549285, 549445, 549490, 549513, 549642, 549710, 549867, 549897, 549944, 
550024, 550146, 550154, 550175, 550176, 550236, 550304, 550609, 550629, 550658, 550659, 550663, 550728, 
550729, 550777, 550799, 550805, 550862, 550924, 550929, 550982, 550984, 551008, 551009, 551010, 551011, 
551069, 551086, 551105, 551108, 551127, 551168, 551175, 551178, 551256, 551277, 551290, 551304, 551355, 
551356, 551357, 551369, 551382, 551392, 551481, 551709

36 540303, 545512, 548861, 549275, 549277, 549279, 550658, 550659, 550924, 550951, 550953, 550982, 550984, 
551008, 551009, 551010, 551011, 551150, 551261, 551355, 551390, 551395

37 544749, 545512, 546035, 549944, 550304, 550777, 550924, 550982, 550984, 551008, 551009, 551010, 551011, 
551357, 551382

38 540303, 541594, 549275, 549277, 549279, 549285, 549897, 550658, 550659

39 543332, 544322, 545512, 549646, 550304, 550658, 550659, 550769, 550924, 550982, 550984, 551008, 551009, 
551010, 551011, 551191

40 542270, 545512, 550024, 551178, 551268, 551311

41 540303, 541594, 541628, 544854, 545697, 548933, 549079, 549080, 549285, 549490, 549678, 549728, 549883, 
549897, 549929, 550154, 550236, 550278, 550301, 550593, 550595, 550629, 550658, 550659, 550769, 550805, 
550834, 550846, 550947, 551036, 551086, 551184, 551185, 551213, 551281, 551298, 551303, 551353, 551369, 
551375, 551384, 551432, 551436, 551440, 551795

42 544749, 545512, 549275, 549277, 549279, 549285, 549490, 549642, 549944, 550154, 550268, 550304, 550520, 
550614, 550658, 550659, 550777, 550846, 550924, 550982, 550984, 551008, 551009, 551010, 551011, 551069, 
551178, 551211, 551277, 551353, 551357, 551382, 551401

43 541594, 542270, 544707, 548832, 548861, 549079, 549080, 549576, 549710, 549883, 549929, 549999, 550000, 
550769, 551105, 551222, 551272, 551281, 551315, 551386, 551436

44 544854, 545697, 547907, 548933, 549442, 549678, 549818, 549929, 550600, 550629, 550809, 550846, 551246, 
551247, 551386

45 549897, 550297, 550846, 550924, 550982, 550984, 551008, 551009, 551010, 551011, 551355, 551369, 551390
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Znak
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

4rest CAMP 544707

60 ZIAREN 542270

a 551261

A-Gora Num 551706

Akademia IT Hackerson 551432

akcesDC 550268

ALMARK BLUFF 551714

Aloe Vera Almusso 550642

ALURIN 551444

Amartone Michaś ORZECHOWY 551207

Ansite 551069

APOLLON 550930

ARKA GLOBAL 551445

AROMA SYSTEM 551481

ASTRO LIFE 541628

B 549999

Baby Metka 547227

BabyMetka 547228

Bacari 550000

basy 550050

BECKERS PERFECT WHITE 549346

BENOXAM 551154

BERRY FINE 551709

Bertizo 526250

BEST FLY BAR 551315

BESTEN 551216

BEZCENNY 549728

BIK SCO FRAUDRISK 549275

BIK SCO SOCJO-DEMO 549279

BIK TRIGGER SERVICE 549277

BIOLACVAGIN 550678

BOJANOWO 551176

BookinGO 550614

boomd 549490

BOROWIACKIE 550076

Camilla Almusso 550638

Chesterfield INTENSE 551047

CHŁOPCY Z RANCZA 551311

Christie’s 550009

ciekawa strona 551277

cieplomax 551324

CLUB WEAR SOLUTIONS 551385

cover’s 547120

CROCO DYSTRYBUCJA CHEMII GOSPODARCZEJ 549105

D 551008

D 551009

D 551010

D 551011

Decorato Almusso 550640

DEEPAL 549341

DM 549646

DM-IMPORTS.PL 549642

DORATO Blackcurrant 551287

DORATO 551288

Dr Zwi 550920

DrYMoN 544749

e 551213

EBO 550754

Edistrada 551401

e-JS4 548069

Enlinado 551375

EQUINOVA STABLES 548933

est. 1971 Chmielaki Krasnostawskie 549079

Fabryka Języka 551298

Fabryka Języka 551303

FENCELINE MINIMALISTYCZNE PIĘKNO 551230

Franczyza 2.0 550805

FUNDACJA TVP 549285

FUNDUSZ MIESZKAŃ dla Rozwoju 550951

FUNDUSZ MIESZKAŃ na Wynajem 550953

galilu 551749

GARDEŃSKY 551304

GRAFFITI 550024

GRANEA 538990

GREEN QUATRO 551482

Green Quatro 551484

GT MAX  CAR ACCESSORIES 549568

GUN POWER GP 549669

H HEVRA 551353

HALIHELP 550418

HOLLY MOLLY 543774

HorseQual 549665

HR 550856

HUEGGE 551195

HUNGRY BLUES 551384

Hygge APARTAMENTY 549576

I LOVE GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA 551105

IBO 540200



1 2 1 2

Nr  ZT6/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 95

INEX2B Think Outside The Box 551290

INKER 550600

INWESTYCJE Z WIDOKIEM 551395

IPSO FINANSE Księgowość Kadry Płace 551356

IPSO IURE Kancelaria Adwokatów Radców  
Prawnych i Doradców Podatkowych 551355

JAC 548070

Jesienne Targi Książki 540303

K BIURO RACHUNKOWE  
AGNIESZKA KACHNIARZ 550862

K kominiarz 548861

KASAWI 551721

Kingmart SUPER CENA 550728

Kingmart SUPER CENA 550729

krasnystaw naturalnie 549080

KSIĄŻĘCE Rynek 17 A.D. 2012  
Zaprasza Józef Przybyła  
DELIKATESY SPIRYTUALIA skład produktów  
regionalnych i kolonialnych 548832

KUP PRĄD ZIELONY! 551086

Kurier Balonowy 551168

KURIER BALONOWY 551175

Lajkonik 551093

Lajkonik 551094

Lemon Almusso 550645

Le-Vel 543367

LIPOCORECT 551229

Luxlnject 550175

LUXURIATE BARBER SHOP 549442

m 551392

MAGNUM WWW.MAGNUM24.PL 549075

mamGO Kupujesz. Wynajmujesz.  
Leasingujesz 550658

mamGO 550659

MAUFER 551357

MAUFER 551382

MEDI WIZYTA.PL 549818

mitmi 549513

MOCNI NA POKOLENIA 549445

Moja Polenergia 550304

MOOD SCENT BAR 550663

Moonsfera 551281

More Love PUDLE MINIATUROWE 551247

More Love 551246

MTD SPECIAL EXPERIENCED LOGISTICS PARTNER 551191

MUSKARI JEWELLERY 551293

Mx Harmonics 551249

N NOC NAUKOWCÓW 550278

NANODERMALIZATOR 547907

NASZE BORY 549867

NEWGRANNY 551268

NOVDOM tu mieszkają marzenia 550924

NOVDOM tu mieszkają marzenia 550982

NOVDOM tu mieszkają marzenia 550984

okuta sowa 549561

P PROSPERITAS KANCELARIA 551390

paczka smaku 551222

PAGON STREET WEAR 551343

PAN ZDRÓWKO 544806

pawelana 550947

PECTORE ECO 551211

Pełny Brzuszek 551272

placowkowo 551436

Pogoria Morsuje Dąbrowa Górnicza 550236

POLSKA Z NIEBA 548323

POLSKI ZWIĄZEK TAEKWON-DO ITF 1991 550834

PRAWDA CZY FAŁSZ 551487

pro100system 551108

PROBIOVAGIN 550692

PROGRAM RECYKLINGU 551263

PROJEKT RANGER 551440

Prolnject 550146

Prometeus 551326

ProPrecision 550176

PROSTY W OBSŁUDZE 551266

PROTRIVAGIN 550687

Przedszkolowo.pl 541594

PyroTech 551795

PYspace 550799

QIK 550929

RADOMSKA KRAFTOWA KAWA 551358

RBF REMOVE BEFORE FLIGHT SINCE 2004 548796

RBF REMOVE BEFORE FLIGHT SINCE 2004 548806

Real Logistics 544322

REPUBLIKA ŁYŻECZEK 546487

RMG GYM 550154

ROYAL PLATINUM 549078

SCENTER 551178

Setgarden 551197

Shea Almusso 550644

SILOEXPERT 551127

SKB 548658

SŁONE RESIDENCE 549929

SMUKEE Vintage 548560

sokko 551344

soleo Family Resort 549883

Solo Una 549678

SpółkiZagraniczne 551369

STERNET CENTRUM NAPĘDÓW 550777

STERNET 550520

STRATEGIA FORMY 551184

STRATEGIA FORMY 551185

strongair 549944



Nr  ZT6/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 96

2121

SZTUKA WYSTĄPIEŃ 550301

tapis édu-actif 545697

TAURON Inwestycje 545512

textillo.com 548382

Tour de Pologne 551036

TRANSMAX GEARBOXES 551225

TUBEES 549190

ULTRA piasek 539436

VALUSED 550693

Vapomax 549121

Vapomax 549122

Vicuna Almusso 550636

Vitaminum H+B5 krem H+B5 549338

WIELGOSZ & WSPÓLNICY 550297

Winnica KrOban 550809

WINTERALIA 550769

Wiosenne lubię 550609

WIOSKA ZDROWIA 551386

WYDAWNICTWO CZELEJ 550593

WYDAWNICTWO CZELEJ 550595

Wydawnictwo Tomy 551711

WYSOKIEJ KLASY SKŁADNIKI 551264

YOU GLOW girl 544854

ZABIEGI SYNCHRONICZNE MEDESTELLE 550629

Zakłady Mięsne SILESIA SA TU BYŁEM 543332

ZALEW 549600

ZBĄSZYŃ miasto nad jeziorem 549897

zdrowa chata 551256

ZEFIN 551150

ZIELNIK APTECZNY KORA DĘBU  
PRODUKT LECZNICZY 550390

ZIELNIK APTECZNY KOSZYCZEK RUMIANKU  
PRODUKT LECZNICZY 550400

ZIELNIK APTECZNY OWOC BORÓWKI  
CZERNICY PRODUKT LECZNICZY 550393

ZIELNIK ŚWIATA 550331

Złoty Zając 549710

zms systemy magazynowe 546035



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.

319969 KETJEN (2022 10 31) 1
793675 Mobile Easykey (2022 11 21) 9, 38, 42
1127908 N NICOLETTA (2022 12 14)

CFE: 27.05.05, 29.01.12 25, 35
1549633 Signature Zoom (2020 07 16, 2020 02 20) 9
1576745 MACH & MACH (2022 12 12)

CFE: 24.17.25, 27.05.01 14, 25, 35
1579928 W WISE BLOCK (2022 10 24)

CFE: 21.01.15, 27.05.10 28
1607396 PreferenceLink (2021 05 28, 2021 05 21) 42
1707857 HAULMAX (2022 12 06)

CFE: 27.05.02 12
1707973 TOPJSEN (2022 08 02)

CFE: 27.05.01 28
1707998 DINGLI (2022 09 09)

CFE: 24.15.17, 27.05.01, 28.03.00 1
1708000 OMS INVENTUREN  

(2022 10 05, 2022 04 05)
CFE: 27.01.25, 27.05.10, 29.01.12 35

1708358 TAURUS MEAT-TRADING (2022 11 02)
CFE: 01.01.03, 03.04.04, 24.03.02, 
27.05.24, 29.01.13

29

1708364 Beluga. Created not made 
(2022 10 11, 2022 08 31)

33, 35

1708378 Activum SG VENTURES  
(2022 11 28, 2022 06 28)
CFE: 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12 35, 36

1708461 VISMEDERI (2022 10 21, 2022 09 01) 42, 44
1708509 GREENWICH CENTER OF COFFEE (2022 11 18)

CFE: 01.05.01, 27.05.10, 29.01.13 30, 43
1708547 Redcare (2022 09 15, 2022 06 22)

CFE: 24.15.01, 26.01.01, 26.03.01, 
26.07.03, 27.05.01, 29.01.01

3, 5, 9, 10, 35, 
38, 42, 44

1708562 Dorian (2022 10 03)
CFE: 24.17.25 35

1708581 SUMOPLEX (2022 10 27)
CFE: 27.05.01 19

1708585 COSPOWERS (2022 10 27)
CFE: 27.05.01 9



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  319969, 1707998 

3  1708547 

5  1708547 

9  793675, 1549633, 1708547, 1708585 

10  1708547 

12  1707857 

14  1576745 

19  1708581 

25  1127908, 1576745 

28  1579928, 1707973 

29  1708358 

30  1708509 

33  1708364 

35  1127908, 1576745, 1708000, 1708364, 1708378, 1708547, 1708562 

36  1708378 

38  793675, 1708547 

42  793675, 1607396, 1708461, 1708547 

43  1708509 

44  1708461, 1708547



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.

545557 Olin Corporation
2022 11 22 13, 35

545816 Henkel AG & Co. KGaA
2022 11 22 3

546650 GWIZDAŁA KRZYSZTOF  
ISTOTNE INFORMACJE
2022 11 16 41, 44

545821 Henkel AG & Co. KGaA
2022 11 25 3

545819 Henkel AG & Co. KGaA
2022 11 25 3

545975 Henkel AG & Co. KGaA
2022 11 30 3

546211 OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 12 05 6

545824 Henkel AG & Co. KGaA
2022 12 19 3

547608 GARLICKA WANDA ANNA
2023 01 17 35, 39, 40

548356 MEB TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023 01 19 9, 11, 35, 37

547285 ALPINESTARS RESEARCH SRL
2023 01 24 9, 25

546992 EGA GUDALEWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2023 01 19 7

546675 MINELLI SAS
2023 01 24 25

547269 NATURA MARKETING SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023 01 17 5, 41, 44

548838 HIDROMEK HIDROLIK VE MEKANIK MAKINA 
IMALAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
2023 01 26 7, 12, 37, 42

547236 TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023 01 23 5, 29, 32

547235 TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023 01 23 5, 29, 32
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