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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 20 lutego 2023 r. Nr ZT8

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

BIULETYN  
Urzędu Patentowego

znaki towarowe



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) 510448 (220) 2020 02 20
(731) MACIEJEWSKI JERZY AGROCONSULT, Serock
(540) (znak słowny)
(540) w związku z naturą
(510), (511) 35 usługi reklamy, marketing, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, usługi zarządzania w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biu-
rowe, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt 
dla klientów oraz planami promocyjnymi, organizowanie 
i pomoc w działalności gospodarczej, przeprowadzanie son-
daży i badania opinii publicznej, badania rynku, informacja 
handlowa.

(210) 530335 (220) 2021 06 16
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aktywni na serio!

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Sery, twarogi, mleko, masło, margaryny 
i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne, Koncentraty 
i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, so-
lami mineralnymi i aminokwasami, jogurty, kefiry, proteiny 
mleczne, serwatki, 35 Promowanie towarów i usług w for-
mie sponsorowania wydarzeń sportowych, Usługi planowa-
nia i realizacji przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia 
w zakresie: zwiększenia aktywności fizycznej ludności, po-
prawy sposobu i jakości żywienia, usługi organizacji wystaw, 
targów i giełd w zakresie promocji zdrowego stylu życia, Or-
ganizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, 39 Turystyka kwalifikowana, to jest 
piesza nizinna i górska, narciarska, turystyka rowerowa, mo-
torowa, kajakowa, żeglarska, jeździecka, Usługi w zakresie or-
ganizowania wycieczek, wczasów i podróży, 41 Działalność 
sportowa i rekreacyjna, zajęcia sportowe i rekreacyjne, Usługi 
w zakresie edukacji sportowej, Usługi w zakresie rozrywki 
sportowej, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Usługi 
w zakresie informacji sportowej, Usługi sportowe i w zakre-
sie fitness, Szkolenia sportowe, Usługi związane z organiza-
cją wypoczynku zawarte w tej klasie, w tym organizowanie 
obozów sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Organizowanie eventów sportowych, 42 Badania żywności, 
Badania w dziedzinie żywności, 44 Usługi aktywnej rehabili-
tacji i odnowy biologicznej w pełnym zakresie.

(210) 530336 (220) 2021 06 16
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aktywni na serio!

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 Sery, twarogi, mleko, masło, margaryny 
i ich mieszanki, napoje i przetwory mleczne, Koncentraty 
i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, so-
lami mineralnymi i aminokwasami, jogurty, kefiry, proteiny 
mleczne, serwatki, 35 Promowanie towarów i usług w for-
mie sponsorowania wydarzeń sportowych, Usługi planowa-
nia i realizacji przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia 
w zakresie: zwiększenia aktywności fizycznej ludności, po-
prawy sposobu i jakości żywienia, usługi organizacji wystaw, 
targów i giełd w zakresie promocji zdrowego stylu życia, Or-
ganizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, 39 Turystyka kwalifikowana, to jest 
piesza nizinna i górska, narciarska, turystyka rowerowa, mo-
torowa, kajakowa, żeglarska, jeździecka, Usługi w zakresie or-
ganizowania wycieczek, wczasów i podróży, 41 Działalność 
sportowa i rekreacyjna, zajęcia sportowe i rekreacyjne, Usługi 
w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie rozrywki 
sportowej, Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Usługi 
w zakresie informacji sportowej, Usługi sportowe i w zakre-
sie fitness, Szkolenia sportowe, Usługi związane z organiza-
cją wypoczynku zawarte w tej klasie, w tym organizowanie 
obozów sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Organizowanie eventów sportowych, 42 Badania żywności, 
Badania w dziedzinie żywności, 44 Usługi aktywnej rehabili-
tacji i odnowy biologicznej w pełnym zakresie.

(210) 534105 (220) 2021 09 17
(731) DANIELSKI JAROSŁAW, Płock
(540) (znak słowny)
(540) jdpogrodzenia.pl
(510), (511) 6 Metalowe panele ogrodzeniowe, furtki 
do ogrodzeń, bramy, słupki ogrodzeniowe oraz metalowe 
akcesoria, to jest: obejmy, daszki, ceowniki, 19 Podmurów-
ki i łączniki betonowe, 35 Usługi prowadzenia sprzedaży 
w sklepie i/lub hurtowni następujących towarów: panele 
ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń, bramy, słupki ogrodze-
niowe oraz akcesoria, tj.: obejmy, daszki, ceowniki, podmu-
rówki i łączniki betonowe.
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(210) 536292 (220) 2021 11 09
(731) Winning Moves UK Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) DOMÓWKA
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier, Pro-
gramy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, Programy gier komputerowych do pobra-
nia za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Opro-
gramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach 
komórkowych, Oprogramowanie użytkowe do urządzeń ko-
mórkowych, w tym tabletów, Pobieralne gry komputerowe, 
16 Publikacje drukowane, książki, komiksy, czasopisma, Dru-
kowane materiały, Drukowane materiały edukacyjne, Mate-
riały drukowane z dziedziny rozrywki, sportu, kultury, pojaz-
dów i muzyki, Edukacyjne materiały drukowane z dziedziny 
rozrywki, sportu, kultury, pojazdów i muzyki, 28 Karty na wy-
mianę [gry karciane], Karty do gry, Gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, Urządzenia do gier elektronicznych, Gry, karty 
do rozgrywania gier (inne niż zwykłe karty do gry), gry edu-
kacyjne, Edukacyjne karty do gry, Edukacyjne karty do gry 
z dziedziny rozrywki, sportu, kultury, pojazdów i muzyki, 
Edukacyjne gry elektroniczne, Pudełka na karty do gry, Prze-
nośne konsole do gier wideo, Przenośne [podręczne] gry 
komputerowe, Zasilana baterią gra komputerowa z ekranem 
LCD, Gry planszowe, Plansze do gier z kartami do kolekcjono-
wania, Elektroniczne gry planszowe, Zestawy pytań do gier 
planszowych, Gry w kości, Gry w karty, Gry z kartami, Gry 
z kośćmi, Gry towarzyskie, Gry quizowe, Przenośna konsola 
gier wideo [do użytku wyłącznie z odbiornikami telewizyj-
nymi], Przenośne [podręczne] gry komputerowe [do użytku 
wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi], Gry telewizyjne, 
41 Usługi wydawnicze, Publikacja materiałów edukacyjnych 
z dziedziny rozrywki, sportu, kultury, pojazdów i muzyki, Pu-
blikacja drukowanych materiałów edukacyjnych z dziedziny 
rozrywki, sportu, kultury, pojazdów i muzyki, Publikacja prze-
wodników z dziedziny rozrywki, sportu, kultury, pojazdów 
i muzyki, Usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym udo-
stępnianie gier online lub za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Organizowanie zawodów, Organizacja gier.

(210) 536718 (220) 2021 11 19
(731) ISKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKRA CASSETTES

(531) 27.05.01, 26.03.01, 26.03.22
(510), (511) 35 Kampanie marketingowe, Marketing doty-
czący promocji, Opracowanie koncepcji marketingowych, 
Opracowywanie kampanii promocyjnych, Produkcja mate-
riałów reklamowych, Promocja [reklama] koncertów, Promo-
wanie koncertów muzycznych, Publikacja reklam, Reklama 
i marketing, Wykonywanie materiałów reklamowych, Usłu-
gi agencji importowych, Organizowanie zakupu towarów 
na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w działalności han-

dlowej dla osób trzecich, Pośredniczenie w umowach do-
tyczących sprzedaży i zakupu towarów, Usługi w zakresie 
zamówień online, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 40 Drukowa-
nie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie fotografii z nośników 
cyfrowych, Drukowanie książek, Drukowanie reklam, Dru-
kowanie zdjęć, Obróbka taśm filmów kinematograficznych, 
Obróbka taśm filmowych, Usługi drukowania, Kopiowanie 
dysków dźwiękowych, Kopiowanie taśm dźwiękowych, 
Powielanie taśm audio, 41 Organizacja i przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktyw-
ności rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Or-
ganizowanie festiwali, Organizowanie imprez muzycznych, 
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedial-
na i usługi fotograficzne.

(210) 536810 (220) 2021 11 23
(731) ZACHARSKI SZYMON, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA BODZIAKÓW

(531) 01.01.03, 09.03.01, 09.03.25, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 
26.01.21, 27.05.01

(510), (511) 25 Odzież, Odzież dla małych dzieci, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą dla małych dzieci, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z odzieżą dla małych dzieci.

(210) 538963 (220) 2022 01 21
(731) TYRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prodotto rispondente ai CAM CRITERIA AMBIENTALI 

MINIMI tyron

(531) 26.02.05, 26.01.18, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 17 Styropian - niemetalowy materiał budowlany 
do izolacji cieplnej w budownictwie.

(210) 539129 (220) 2022 01 26
(731) WIERZBICKI KRZYSZTOF POLGABION,  

Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Polgabion Krzysztof Wierzbicki

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 26.04.06
(510), (511) 6 Walce gabionowe, Siatki stalowe, Gabioty 
metalowe, Kotwy gruntowe metalowe, Kosze gabionowe 
metalowe, 19 Geotkaniny niemetalowe, geomaty niemeta-
lowe, geosyntetyki niemetalowe, geowłókniny niemetalowe, 
kamień hydrotechniczny, 37 Budowa koszy gabionowych, 
materacy gabionowych, koszy z siatką kotwicą, Umacnianie 
brzegów morskich, gruntów, Remonty dróg, Wzmocnienie 
i zabezpieczenie skarp.

(210) 540648 (220) 2022 03 04
(731) AUTOART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EST. 2018 LITTLE BIRDS CARE FOR NATURE

(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01
(510), (511) 31 Karma dla ptaków.

(210) 540833 (220) 2022 03 10
(731) GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strefa Instalatora fach wiedza technologie praktyka

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 16 Broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, 
książki, prospekty, 35 Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, 
Usługi przeglądu prasy, Rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Publikowanie sponsorowanych tekstów, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Tworzenie tekstów reklamowych i sponso-
rowanych, 41 Pisanie tekstów, innych niż reklamowe, Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci 
komputerowych, 42 Projekty techniczne.

(210) 541981 (220) 2022 04 13
(731) CHICKEN KING FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) FAMILY CHICKEN KING FRYTURA BURSZTYNOWA

(531) 24.09.02, 01.03.12, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01
(510), (511) 29  Posypka do panierowania mięs, drobiu, ryb 
i nabiału, Sproszkowane mieszanki do przygotowywania za-
piekanek, dressingów oraz sosów do sałatek, Sproszkowane 
mieszanki z warzyw do przyprawiania zup, zalew i sosów, 
zestawy mięsno - warzywne i owocowe w postaci zwijanej 
oferowane konsumentom p.n. tortilla, produkty mięsno-wa-
rzywne w postaci placków pn. tortilla, Oleje: palmowy, jadal-
ny, rzepakowy, słonecznikowy do celów spożywczych, z oli-
wek jadalny, 35 Badania marketingowe, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, radia,  
telewizji i prasy.

(210) 542184 (220) 2022 04 20
(731) HERTRIBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 35 Usługi reklamowe za pośrednictwem Inter-
netu, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem progra-
mów lojalnościowych dla klientów, Pośrednictwo w zawiera-
niu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Reklama 
usług sprzedawców online, Marketing usług na rzecz innych, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednic-
twem stron internetowych, Promowanie usług osób trzecich 
za pośrednictwem reklam na stronach Internetowych, Bada-
nia opinii publicznej, Badania rynku, Usługi porównywania 
cen, Pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Obróbka tekstów, Roz-
powszechnienie ogłoszeń reklamowych, Opinie, Sondaże, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, 
Prognozy ekonomiczne, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Public relations, Agencje public relations, Publikowanie 
tekstów sponsorowanych, Reklama, Reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, Reklamy korespondencyjne, Badania rynkowe, 
Sortowanie danych w bazach komputerowych, Promocja dla 
osób trzecich, Zestawienia statystyczne, Tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Informacja marketingowa, Usługi promocyjne i reklamowe, 
38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego na te-
mat jakości usług rozwojowych i szkoleniowych oraz innych 
usług w zakresie rozwoju osobistego i zarządzania karierą 
zawodową, Udostępnianie serwisu internetowego do wy-
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miany informacji o usługach rozwojowych, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Usługi szkoleniowe, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsz-
tatów, szkoleń, forów edukacyjnych z udziałem osób, Infor-
macja o edukacji, Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Publikacje multimedialne, Pu-
blikacje multimedialne do celów edukacyjnych, Publikacje 
multimedialne do celów promocyjnych, Usługi informacyjne 
dotyczące rozwoju osobistego.

(210) 542539 (220) 2022 04 28
(731) KINGFISHER INVESTISSEMENTS, Templemars, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) castorama express

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Materiały 
konstrukcyjne metalowe, Przenośne struktury metalowe, 
Materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Prze-
wody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszla-
chetnych, Drobne wyroby żelazne do budynków, drobne 
wyroby metalowe, Metalowe przewody i rury, Kasy pancer-
ne [metalowe lub niemetalowe], Rudy metali, Drobne wy-
roby metalowe takie jak: gwoździe, śruby, sworznie, nity 
i nakrętki, posążki lub statuetki z metali nieszlachetnych, 
laminowane i odlewane materiały budowlane, elementy 
konstrukcyjne, skrzynki, kufry i pojemniki, uchwyty narzę-
dziowe, ramy szklarniowe, szklarnie, silosy, pułapki na zwie-
rzęta, haki, trejaże i kraty, łączniki, zawory (inne niż części 
maszyn), kołowrotki, kadzie, wiatrowskaz, niecki, podłogi, 
ogrodzenia, kraty, panele konstrukcyjne, pergole, bramy, 
bramy garażowe, szlabany, baseny, pikiety, rurki, klamki, 
drzwi, kłódki, zamki, drabiny, drabiny rozstawne, stopnie, 
sejfy, skrzynki na listy, kable nieelektryczne, rolety, okna, 
rynny, odpływy, ramy, gzymsy, listwy łóżkowe, kątowniki, 
klucze, boazerie, dachówki, kratki odpływowe, rusztowania, 
schody, wzmocnienia, orurowanie, przegrody, zawiasy, 
okucia, zawiasy, kątowniki montażowe, kątowniki, haki, 
pasy, łańcuchy, portale, koła pasowe, stoły warsztatowe, 
gałki (uchwyty), orurowanie miedziane, cynkowe, stalowe 
do zaopatrzenia w wodę, opróżniania, wytwarzania ciepłej 
wody, uzdatniania wody i zaopatrzenia w gaz, płytki podło-
gowe, płytki, wszystkie wyżej wymienione towary z meta-
lu, Listwy metalowe, Progi metalowe, Metalowe listwy 
ochronne, Stoiska kryte (przenośne konstrukcje metalowe), 
Drut kolczasty, Prefabrykowane garaże metalowe, Metalo-
we zaciski i opaski do kabli, Metalowe zatrzaski do rur, Me-
talowe bloki montażowe do montażu mebli, Metalowe złą-
cza, Metalowe klamry zabezpieczające do użytku komer-
cyjnego i przemysłowego, Metalowe d-ringi, Metalowe 
płytki do naprawy, Metalowe płytki, Wsporniki i kątowniki 
do konstrukcji budowlanych, Metalowe osprzęt i wyposa-
żenie, Paski z metali nieszlachetnych, Arkusze metalowe, 
Arkusze aluminium, Blachy stalowe, Rury miedziane [inne 
niż części maszyn], Pręty gwintowane metalowe, Zszywki 
metalowe, Kotwice metalowe, Druty do spawania, Drobne 
elementy metalowe do użytku w hydraulice, Zawory kulo-
we metalowe, Piony metalowe, Zawory odcinające metalo-
we, Złączki metalowe, Złączki rurowe metalowe, Odpływy 
wannowe pułapkowe metalowe, Wsporniki i uszczelki me-
talowe, Odpływy metalowe, Pułapki metalowe, 8 Ręcznie 

obsługiwane narzędzia ogrodnicze, w tym łopaty, łopatki, 
widły i grabie ogrodnicze, noże, nożyce, sekatory i piły 
ogrodnicze, sadzaki, kultywatory, opryskiwacze i rozpyla-
cze ogrodnicze, Narzędzia ręczne, Wyroby nożownicze ta-
kie jak: sztućce, sztućce stołowe, noże kuchenne, noże 
do użytku w gospodarstwie domowym, przyrządy do cię-
cia i obierania do użytku kuchennego, noże do pracy, 
w tym do użytku w działalności rzemieślniczej, myślistwie, 
wędkarstwie, kowalstwie oraz do strzyżenia i uboju zwie-
rząt, Ręcznie obsługiwane narzędzia ogrodnicze takie jak: 
motyki, chwytaki, łopaty do torfu, kilofy, wertykulatory, 
aeratory, siewniki (narzędzia), rozpieracze (narzędzia), walce 
do trawników, przycinarki trawnikowe krawędziowe, ręczne 
kosiarki do trawy, nożyce do żywopłotu, noże do przycina-
nia roślin, nożyce do przycinania gałęzi, haki, siekiery i na-
rzędzia do szczepienia drzew, narzędzia dla majsterkowi-
czów, narzędzia perforujące, obcęgi, szczypce, klucze (na-
rzędzia), narzędzia montażowe, podnośniki ręczne, nożycz-
ki, zdzieraki, skrobaki, młotki, narzędzia do skrobania, narzę-
dzia hydrauliczne, opryskiwacze owadobójcze (narzędzia), 
noże (z wyjątkiem noży elektrycznych i chirurgicznych), 
narzędzia do układania płytek, noże, grabie do trawników, 
narzędzia do cięcia, narzędzia ręczne i przyrządy do obrób-
ki podłóg i wykładzin podłogowych, sztućce do grilla (wi-
delce, łyżki i noże), narzędzia precyzyjne, paski narzędzio-
we, Sierpy, kosy obsługiwane ręcznie, Piły (narzędzia) 
i brzeszczoty do pił (części narzędzi), Szczypce, Sekatory, 
Śrubokręty, Przyrządy ręczne do szorowania, piłowania, 
szlifowania, ostrzenia, Narzędzia do grawerowania [narzę-
dzia ręczne], Tarniki (narzędzia), Koparki do młotów (narzę-
dzia), Pistolety (narzędzia), Kwadraty (narzędzia), Zaciski 
przegubowe (narzędzia), Szpatułki (narzędzia ręczne), Wier-
tła (narzędzia) i końcówki do wierteł (części narzędzi), Fre-
zarki frezujące do kosiarek do trawników (przyrządy ręcz-
ne), Tarcze diamentowe (części narzędzi), Żelazka płaskie 
(części narzędzi) i uchwyty na narzędzia, Gniazda (narzędzia), 
Nożyczki (narzędzia ręczne obsługiwane ręcznie), Pilniki, 
Wiertła (części narzędzi), 9 Oprogramowanie komputero-
we, Aplikacje mobilne na telefony komórkowe, Oprogra-
mowanie, Oprogramowanie do telefonów komórkowych, 
Oprogramowanie użytkowe do smartfonów, Aplikacje 
komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania [aplika-
cje], Oprogramowanie (nagrane programy), Oprogramowa-
nie do pobrania w postaci aplikacji mobilnej do zakupów 
on-line oraz „kliknij i odbierz”, Publikacje do pobrania, Publi-
kacje elektroniczne, Gaśnice, Nakolanniki dla robotników 
(z wyjątkiem nakolanników ortopedycznych), Rękawice 
ochronne, Osłony ochronne i okulary, Maski ochronne, Ma-
ski do oddychania (inne niż do sztucznego oddychania), 
Kaski ochronne, Obuwie ochronne, Pompy nawadniające, 
mianowicie pompy pożarowe, Termometry nie do celów 
medycznych, Zdalne sterowanie, Anteny satelitarne, Demo-
dulatory, Wtyczki elektryczne, Puszki rozgałęźne, Skrzynki 
rozdzielcze, Przełączniki zdalne, Kable i przewody elek-
tryczne, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu 
energii elektrycznej, Baterie elektryczne, Aparatura połą-
czeniowa do przewodów elektrycznych, Aparatura elek-
tryczna do uzdatniania powietrza, Anteny, Liczniki i tablice 
elektryczne, Adaptery elektryczne, Przełączniki elektryczne, 
Telefony, Pagery, Automatyczne sekretarki, Maszyny faksy-
milowe, Elektryczne otwieracze do drzwi, Alarmy, Alarmy, 
baterie, Przedłużacze, Satelity, Elektroniczne otwieracze 
do drzwi, Zawory elektromagnetyczne, Dzwonki (urządze-
nia ostrzegawcze), Elektryczne dzwonki do drzwi, Przyrzą-
dy pomiarowe i śledzące, Dyski CD-ROM, Płyty DVD  
(uniwersalne dyski cyfrowe), Ogniwa fotowoltaiczne, Apa-
ratura heliograficzna, Panele słoneczne i czujniki do wy-
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twarzania energii elektrycznej, Detektory, Urządzenia 
ochronne do użytku osobistego przed wypadkami, Syste-
my alarmowe i bezpieczeństwa do ochrony mienia i osób, 
Stacje kontroli alarmów, Urządzenia do nadzoru wideo, 
Urządzenia elektroniczne do zdalnego monitorowania nie-
mowląt, Krótkofalówki, Domofony, Termostaty, Ściemnia-
cze (regulatory światła), Stacje pogodowe (czujniki pogo-
dowe), Dekodery DTT, Szelki bezpieczeństwa dla dzieci, 
Elektryczne urządzenia spawalnicze, Urządzenia sygnaliza-
cyjne, Urządzenia i przyrządy do transmisji lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazu, 35 Reklama, Reklama z wykorzysta-
niem katalogów, Dystrybucja reklam (ulotki, druki, próbki, 
prospekty), Organizacja targów (w tym wirtualnych) w ce-
lach handlowych, Pokazy towarów, Zarządzanie plikami 
komputerowymi, Dystrybucja czasopism reklamowych, 
Reklama za pośrednictwem poczty, Reklama online w sieci 
komputerowej, Nadawanie reklam, Nadawanie ogłoszeń 
drobnych, zwłaszcza w dziedzinie barteru i wymiany usług 
i towarów, Kontaktowanie ze sobą osób w celu barteru 
i wymiany usług i towarów w dziedzinie majsterkowania, 
budownictwa, dekoracji wnętrz i części zewnętrznych bu-
dynków, ogrodnictwa, architektury, rozrywki, narzędzi, pro-
jektowania wnętrz, wyposażenia i utrzymania domu, Roz-
powszechnianie ulotek, prospektów, druków dotyczących 
majsterkowania, materiałów do majsterkowania, materia-
łów budowlanych, sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go, Kompilacja informacji w komputerowych bazach da-
nych, Promocja towarów dla osób trzecich, Doradztwo 
biznesowe w zakresie zakupu towarów i materiałów 
do majsterkowania, materiałów budowlanych, sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, Fakturowanie, Organizowanie 
subskrypcji usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
Organizowanie subskrypcji usług internetowych dla osób 
trzecich, Administracyjne przetwarzanie zamówień zaku-
pu, Zarządzanie działalnością handlową, Usługi administra-
cji handlowej, Prace biurowe, Organizowanie i prowadze-
nie wystaw i pokazów handlowych, Pośrednictwo w pre-
numeracie gazet dla osób trzecich, Usługi w zakresie po-
równywania cen, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pomocą programu kart lojalnościowych z nagroda-
mi, Organizowanie akcji promocyjnych w celu budowania 
lojalności klientów, Wydawanie kart lojalnościowych, Admi-
nistracyjne i handlowe zarządzanie kartami podarunkowy-
mi, premiami, rabatami i kartami lojalnościowymi, Usługi 
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Organiza-
cja działań promocyjnych i reklamowych w celu zachęca-
nia, zatrzymywania i rozwijania klienteli, Opracowywanie, 
wdrażanie, organizacja i zarządzanie systemami i progra-
mami premiowymi i rabatowymi, Ekspertyza biznesowa 
w zakresie programów promocji sprzedaży i nagród dla 
klientów, programów motywacyjnych i lojalnościowych, 
Administrowanie komercyjne programami promocji sprze-
daży i nagrodami dla klientów, programami motywacyjny-
mi i lojalnościowymi, Informacje i porady handlowe dla 
konsumentów, Usługi pośrednictwa biznesowego związa-
ne z kontaktowaniem klientów, którzy zakupili określony 
towar, z profesjonalistami, którzy są w stanie go zainstalo-
wać, Sprzedaż detaliczna, wysyłkowa oraz za pomocą środ-
ków telekomunikacyjnych towarów takich jak: nawozy  
(naturalne i sztuczne), kompost ogrodniczy, obornik, torf 
(nawozy), polepszacze gleby, wierzchnia warstwa gleby, 
preparaty do oczyszczania wody lub zmiękczania, chemi-
kalia do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
chemikalia do użytku w przemyśle, nauce i fotografii, pre-
paraty do usuwania kamienia inne niż do użytku domowe-
go, preparaty chemiczne do uzdatniania wody basenowej, 
wosk do szczepienia drzew, preparaty odtłuszczające i de-

tergenty stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty 
do usuwania tapet, kleje (wykończeniowe), kleje do tapet, 
kleje do płytek, spoiwa (kleje) do użytku przemysłowego, 
nieprzetworzone tworzywa sztuczne, masy gaśnicze, pre-
paraty do odpuszczania i lutowania metali, substancje gar-
bujące, materiały filtrujące (substancje mineralne i roślinne), 
preparaty do pielęgnacji gleby, nawozy, kompost, ściółka 
(nawozy), humus i humus okrywowy, konserwanty do kwia-
tów, chemiczne środki do czyszczenia kominów, środki 
konserwujące i hydroizolacyjne do cementu (z wyjątkiem 
farb i olejów), Sprzedaż detaliczna, wysyłkowa oraz za po-
mocą środków telekomunikacyjnych towarów takich jak: 
preparaty ogniochronne, spoiwa (kleje) stosowane w prze-
myśle, sól do konserwowania, inna niż spożywcza, sól 
do celów przemysłowych, odczynniki chemiczne (inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych), preparaty wy-
bielające do celów przemysłowych, pochłaniacze wilgoci, 
cement olejny (szpachlówka), farby, pokosty, farby i lakiery 
(z wyjątkiem izolatorów), środki konserwujące przed rdzą 
i zepsuciem drewna, barwniki, zacieki (ani dla metali, ani dla 
nasion), surowe żywice naturalne, metale w postaci folii 
i proszków dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 
powłoki (farby), farby ognioodporne, farby bakteriobójcze, 
produkty zeszklenia, powłoki powierzchniowe, farby pod-
kładowe do ścian, środki do obróbki ścian tj. fungicydy, in-
sektycydy, środki przeciwwilgociowe środki do ścian we-
wnętrznych i zewnętrznych, rozcieńczalniki do farb, roz-
cieńczalniki do lakierów, preparaty ochronne do metali, 
preparaty antykorozyjne, preparaty do ługowania i inne 
środki do prania, preparaty do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, mydła, środki do polerowania mebli 
i podłóg, woski podłogowe, woski do polerowania, mate-
riały ścierne z wyjątkiem dentystycznych środków ścier-
nych, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, 
preparaty do czyszczenia rur ściekowych, szampony 
do wykładzin podłogowych, odplamiacze, preparaty 
do usuwania kamienia do użytku domowego, detergenty 
inne niż do użytku w produkcji i do użytku medycznego, 
Sprzedaż detaliczna, wysyłkowa oraz za pomocą środków 
telekomunikacyjnych towarów takich jak: ścierki szmerglo-
we, olej terpentyny, preparaty do usuwania farby, preparaty 
do prania, papier do polerowania, papier ścierny, środki od-
tłuszczające inne niż stosowane w procesach produkcyj-
nych, drewno zapachowe, potpourri (środki zapachowe), 
preparaty do odświeżania powietrza, środki do konserwacji 
skóry (pasty), kremy do skór, oleje do drewna, preparaty na-
błyszczające (politury), oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, 
kompozycje pochłaniające pył, zwilżające i wiążące, paliwa 
(w tym benzyna silnikowa) i gazy oświetleniowe, świece, 
knoty, woski do zastosowań przemysłowych, woski 
do oświetlania, woski do pasów, brykiety z drewna grillo-
wego, węgiel drzewny (opał), brykiety z torfu (opał), węgiel 
drzewny (paliwo), preparaty odpylające, herbicydy, środki 
do zwalczania mchu, fungicydy, bakteriocydy, insektycydy, 
rodentycydy, ratycydy, algicydy, środki odkażające do ce-
lów higienicznych, środki pasożytobójcze, dezodoranty 
(inne niż do użytku osobistego), preparaty weterynaryjne, 
drobne wyroby żelazne, drobne artykuły metalowe, miano-
wicie gwoździe, śruby, śruby, nakrętki i nity, posągi lub sta-
tuetki z metali nieszlachetnych, walcowane i odlewane ma-
teriały budowlane, elementy konstrukcyjne, skrzynki, skrzy-
nie i pojemniki, uchwyty narzędzi, ramy szklarni, szklarnie, 
silosy, pasy dla dzikich zwierząt, haczyki na ubrania, kraty 
i kraty, rękawy, zawory (inne niż części maszyn), dozowniki, 
wiatrowskazy, zbiorniki, baseny, podłogi, ogrodzenia, kraty, 
panele konstrukcyjne, pergole, bramy, bramy garażowe, 
szlabany, baseny, słupy, rury, klamki, drzwi, kłódki, zamki, 
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drabiny, drabiny schodkowe, stopnie, sejfy, skrzynki na listy, 
kable nieelektryczne okiennice, okna, rynny, odpływy, 
ramy, gzymsy, listwy łóżkowe, narożniki, klucze, boazerie, 
dachówki, kratki odpływowe, rusztowania, schody, wzmoc-
nienia żelazne, orurowanie, przegrody, stojaki ekspozycyj-
ne, Sprzedaż detaliczna, wysyłkowa oraz za pomocą środ-
ków telekomunikacyjnych towarów takich jak: karnisze, za-
wiasy, okucia, zawiasy, wsporniki montażowe, wsporniki 
narożne, haki, klipsy, pasy, łańcuchy, bramki, koła pasowe, 
kłódki, stoły robocze, gałki (klamki), orurowanie miedziane, 
cynkowe, stalowe do zaopatrzenia w wodę, drenażu, pro-
dukcji ciepłej wody, uzdatniania wody i zaopatrzenia w gaz, 
płytki podłogowe, płytki, listwy metalowe, listwy drewnia-
ne, progi metalowe, progi drewniane, listwy ochronne 
z metalu, trampoliny metalowe, stojaki kryte (przenośne 
konstrukcje metalowe), drut kolczasty, prefabrykowane ga-
raże metalowe, maszyny dla budownictwa i inżynierii lądo-
wej, maszyny do obróbki metali, maszyny rolnicze, obra-
biarki, silniki i silniki (inne niż do pojazdów lądowych), duże 
narzędzia rolnicze inne niż ręczne, motyki silnikowe, kosiar-
ki (maszyny), szlifierki (maszyny), bębny mechaniczne, 
pompy (maszyny), pompy wodne maszyny, pompy od-
wadniające, pompy wiertnicze, betonomieszarki, wciągniki, 
kompresory (maszyny), elektryczne maszyny i aparaty 
do czyszczenia, urządzenia do mycia, elektryczne polerki 
do parkietów, elektryczne urządzenia do mycia dywanów 
i dywanów, urządzenia do czyszczenia parą, urządzenia 
do czyszczenia wysokociśnieniowego, spawarki gazowe, 
lutownice, odkurzacze, aparatura do mycia okien, urządze-
nia natryskowe (maszyny), zeszklarki, spawarki nieelektrycz-
ne, wiertarki, agregaty prądotwórcze, pistolety do malowa-
nia, odkurzacze basenowe, pompy do basenów, pompy 
do ścieków, ręczne wkrętarki elektryczne, palniki gazowe, 
dmuchawy, wykrętaki do śrub (narzędzia), odciągacze 
(wentylacja lub klimatyzacja), turbiny wiatrowe, elektrycz-
nie sterowane urządzenia do ciągnięcia kurtyn, narzędzia 
ogrodnicze, widły motykowe, motyki, pazury (narzędzia), 
widły, grabie, łopaty, łopaty do torfu, szufelki, kilofy, spulch-
niacze, przycinarki krawędzi trawnika, siewniki (narzędzia), 
rozpieracze (narzędzia), aeratory, walce trawnikowe, przyci-
narki do krawędzi/kosiarki ręczne, nożyce do żywopłotów, 
nożyce, nożyce do gałęzi, sekatory, haczyki, siekiery, narzę-
dzia do szczepienia, Sprzedaż detaliczna, wysyłkowa oraz 
za pomocą środków telekomunikacyjnych towarów takich 
jak: narzędzia do majsterkowania, narzędzia do perforowa-
nia, obcęgi, klucze (narzędzia), szczypce, narzędzia monta-
żowe, podnośniki ręczne, nożyczki, zdzieraki, skrobaki, 
młotki, narzędzia do skrobania, narzędzia hydrauliczne, 
opryskiwacze owadobójcze (narzędzia ręczne), noże (z wy-
jątkiem noży elektrycznych i chirurgicznych), narzędzia 
do układania płytek, noże, grabie do trawy, narzędzia tnące, 
obsługiwane ręcznie narzędzia i przyrządy do pielęgnacji 
podłóg i wykładzin podłogowych, sztućce stołowe (noże, 
widelce i łyżki) do grilla, narzędzia ręczne, narzędzia precy-
zyjne, pasy narzędziowe, motyki (narzędzia ręczne), sekato-
ry do drzew, sierpy i kosy, imadła, piły (narzędzia ręczne) 
i brzeszczoty pił (części narzędzi ręcznych), gaśnice, nako-
lanniki (z wyjątkiem nakolanników ortopedycznych), 
ochronne rękawice, wizjery i okulary ochronne, maski 
ochronne, maski oddechowe (z wyjątkiem tych do sztucz-
nego oddychania), kaski ochronne, rękawice ochronne, 
obuwie ochronne, programatory, pompy irygacyjne, a mia-
nowicie pompy przeciwpożarowe, termometry nie do ce-
lów medycznych, piloty, anteny satelitarne, demodulatory, 
elektryczne aparaty spawalnicze, wtyczki, puszki rozgałęź-
ne, skrzynki rozdzielcze, wyłączniki zdalne, kable i przewo-
dy elektryczne, aparatura i przyrządy do sterowania energią 

elektryczną, baterie elektryczne, aparatura przyłączeniowa 
do przewodów elektrycznych, aparatura elektryczna 
do uzdatniania powietrza, anteny, liczniki i tablice elek-
tryczne, adaptery elektryczne, włączniki elektryczne, telefo-
ny, pagery, automatyczne sekretarki, telefaksy, elektryczne 
otwieracze do drzwi, przedłużacze, alarmy, ogniwa, baterie, 
elektryczne aparaty spawalnicze, satelity, elektroniczne 
otwieracze drzwi, zawory elektromagnetyczne, dzwonki 
(urządzenia ostrzegawcze), elektryczne dzwonki do drzwi, 
przyrządy pomiarowe i lokalizacyjne, płyty CD-ROM, DVD 
(cyfrowe dyski uniwersalne), Sprzedaż detaliczna, wysyłko-
wa oraz za pomocą środków telekomunikacyjnych towa-
rów takich jak: ogniwa fotowoltaiczne, aparatura heliogra-
ficzna, panele słoneczne i czujniki, oprogramowanie kom-
puterowe (nagrane programy), detektory, środki ochrony 
osobistej przed wypadkami, systemy alarmowe i bezpie-
czeństwa dla ochrony mienia i osób, stacje kontroli alar-
mów, aparatura do nadzoru wideo, aparatura elektroniczna 
do zdalnego monitorowania niemowląt, krótkofalówki, do-
mofony, termostaty, ściemniacze (regulatory światła), stacje 
pogodowe (czujniki pogodowe), cyfrowe dekodery na-
ziemne, szelki bezpieczeństwa dla dzieci, nauszniki, zesta-
wy głośnomówiące do telefonów komórkowych, pokrow-
ce na telefony, pokrowce ochronne na telefony komórko-
we, pokrowce ochronne i pokrowce na tablety, słuchawki, 
szafki na głośniki, aparaty do ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, suszenia, instalacje wodno-sanitarne, spa-
larnie, brojlery i kompostery, fontanny, urządzenia do filtro-
wania wody, aparaty i maszyny do oczyszczania i zmiękcza-
nia wody, ozdobne dysze wodne, grille, kamienie lawowe 
do zastosowania w grillach, grille, konwektory, latarki, lam-
py przenośne, żarówki, lampy, zbiorniki toaletowe, instala-
cje do spłukiwania wody, filtry (części instalacji domowych 
lub przemysłowych), filtry do basenów, podgrzewacze 
wody, grzejniki, bojlery, umywalki, baterie, bidety, wanny, 
natryski, prysznice ręczne do hydroterapii, instalacje SPA 
i sauny, toalety (WC), zlewy, nawilżacze, wyciągi, okapy, 
aparaty i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia 
klimatyzacyjne, aparatura wentylacyjna, wentylatory (kli-
matyzacja), kominy i kominki przydomowe, syfony, pod-
grzewane wieszaki na ręczniki, aparatura oświetleniowa, 
oprawy oświetleniowe, piekarniki do zabudowy, lodówki 
do zabudowy, zmywarki do zabudowy, płyty grzejne, wy-
mienniki ciepła, termofory, kaloryfery, bojlery, podgrzewa-
cze wody, pompy ciepła, lodówki, taczki, opony do taczek, 
wózki dwukołowe, wózki ogrodnicze, pojazdy, przyczepy 
(pojazdy), haki do przyczep, pojazdy do majsterkowania 
i ogrodnictwa, Sprzedaż detaliczna, wysyłkowa oraz za po-
mocą środków telekomunikacyjnych towarów takich jak: 
foteliki rowerowe dla dzieci, zegary i przyrządy chronome-
tryczne, zegary słoneczne, nowatorskie breloki (bibeloty 
lub breloczki), książki, broszury, pędzle malarskie, wałki 
do malowania domów, kleje do materiałów papierniczych 
lub do użytku domowego, wosk uszczelniający, szablony, 
pędzle, naklejki ścienne (naklejki), worki na śmieci z papieru 
lub plastiku, kartony do przenoszenia, papier i tektura (nie-
przetworzone, przetworzone lub do celów papierniczych 
lub drukarskich), materiały introligatorskie, fotografie, przy-
bory do rysowania, papier do pakowania, torby (koperty, 
woreczki) do pakowania papieru lub plastiku, folia bąbelko-
wa z tworzywa sztucznego (do zawijania lub pakowania), 
artykuły kartonowe, chusteczki papierowe, serwetki papie-
rowe, obrazy w ramkach lub bez, guma, arkusze, płyty i prę-
ty z tworzyw sztucznych (półprodukty), materiały opako-
waniowe, uszczelniające i izolacyjne, elastyczne rurki nie-
metalowe, niemetalowe węże ogrodowe, filc izolacyjny, ta-
śmy klejące (inne niż do użytku medycznego, papiernicze-
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go lub domowego cele), izolatory, uszczelnienia, siatki i folie 
ochronne na uprawy, poduszki, meble ogrodowe, skóry 
i imitacji skóry, skóry zwierzęce, kufry i walizki, parasole, pa-
rasole, bicze i wyroby rymarskie, plecaki, torby na kółkach, 
torby kempingowe, torby podróżne, torby plażowe, kosme-
tyczki, materiały budowlane, kamienie naturalne i sztuczne, 
cement, posągi i statuetki z kamienia, betonu lub marmur, 
filc do budowy, mosty drewniane, ściany osłonowe z drew-
na, drewno do wyrobu artykułów gospodarstwa domowe-
go, drewno budowlane, drewno półobrobione, drewno 
obrobione, boazerie, Sprzedaż detaliczna, wysyłkowa oraz 
za pomocą środków telekomunikacyjnych towarów takich 
jak: karnisze, klamki drewno, stoły ogrodowe do serwowa-
nia, kwietniki, kwietniki, skrzynki na listy (niemetalowe lub 
murowane), stojaki ekspozycyjne, kozły, pergole z drewna, 
wyroby z drewna, korka, trzciny, bambusa, wikliny, rogu, ko-
ści, kości słoniowej, fiszbin, muszli, bursztynu, masy perło-
wej, pianki morskiej i substytutów wszystkich tych materia-
łów lub z tworzyw sztucznych, a mianowicie dzieła sztuki, 
popiersia, szafki na akta, obudowy z drewna, kosze na śmie-
ci, wieszaki na ubrania, wyroby z wikliny, karuzele (dekoracje) 
i figurki (statuetki), pojemniki do pakowania z drewna lub 
tworzywa sztucznego, pojemniki do pakowania z tworzyw 
sztucznych, piwnice na wino (meble), drążki schodowe, pa-
rawany, wieszaki, stojaki na parasole, krzesła, siedziska skła-
dane, fotele, szczotki, materiały szczotkarskie, narzędzia 
i sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone i częściowo prze-
tworzone szkło, miotły, kosze na śmieci, podnośniki do bu-
tów, packa na muchy, pułapki na owady, ceramikę, wazony 
nie z metali szlachetnych, garnki, misy (na rośliny), osłony 
na doniczki (nie z papieru), skrzynki na kwiaty, umywalki, 
misy, rynny, posążki i statuetki z porcelany, terakoty lub 
szkła, zraszacze, dysze do węża zraszaczy, zraszacze, ko-
newki, prowadnice do rur, wiadra, polerki nieelektryczne, 
wieszaki na pranie, uchwyty na rośliny, rękawice ogrodni-
cze, mydelniczki, nieogrzewane wieszaki na ręczniki, klamki 
z porcelany, akcesoria toaletowe (m.in. pojemniki na pędzle), 
grille (przybory kuchenne), gałki (uchwyty) porcelanowe, 
przybory i pojemniki do użytku domowego lub kuchenne-
go (nie z metali szlachetnych ani nie pokryte nimi), grzebie-
nie i gąbki, wełna stalowa, pojemniki niemetalowe do użyt-
ku domowego lub kuchennego, naczynia, butelki, tace 
na sztućce, waporyzatory perfumy, palniki perfum, akwaria 
domowe, suszarki do prania, liny (niewykonane z gumy ani 
nieprzeznaczone jako sznurki do rakietek lub instrumentów 
muzycznych), sznurki, namioty, plandeki (nie plandeki za-
bezpieczające, ani pokrowce na wózki), Sprzedaż detalicz-
na, wysyłkowa oraz za pomocą środków telekomunikacyj-
nych towarów takich jak: torby do transportu i przechowy-
wania materiałów luzem, sznury do użytku w ogrodzie, 
pasy do przenoszenia ładunków, drabiny linowe, siatki i fo-
lie ochronne do upraw, przędze i nici tekstylne, filce, moski-
tiery, obrusy (niepapierowe), okładziny ścienne i zasłony 
tekstylne, rolety tekstylne, zasłony z materiałów tekstylnych 
i firanek, pledy podróżne, pokrowce na krzesła, pokrowce 
ochronne na meble, fartuchy, odzież do majsterkowania 
i ogrodnictwa, buty i buty (z wyjątkiem do celów medycz-
nych), nakrycia głowy, sztuczne kwiaty, sztuczne rośliny, 
koronki i hafty, wstążki i plecionki, guziki, szpilki i igły, dywa-
ny, chodniki, maty i słomianki, linoleum i inne materiały 
do pokrywania podłóg, obicia ścienne nietekstylne, skro-
baki, antypoślizgowe dywany, wykładziny ścienne i podło-
gowe nie z materiałów tekstylnych, samoprzylepne okła-
dziny ścienne, sztuczna murawa, płótno olejne, ramy, zjeż-
dżalnie, przyrządy gimnastyczne, huśtawki, kosze do koszy-
kówki, baseny, gry plenerowe, ozdoby choinkowe (z wyjąt-
kiem urządzeń oświetleniowych i słodyczy), siatki do obrę-

czy, urządzenia gimnastyczne i sportowe, artykuły gimna-
styczne i sportowe, produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz 
nasiona, nieprzygotowane ani nieprzetworzone, nasiona 
(zboża), rośliny żywe i naturalne kwiaty, szkółkarskie rośliny 
ogrodowe, surowa kora, surowe drewno, suszone kwiaty 
do dekoracji, świeże owoce i warzywa, drzewa i krzewy, 
ściółka ze słomy (okrywa humusowa), duże narzędzia 
warsztatowe, obrabiarki, maszyny do obróbki metali, pneu-
matycznie sterowane maszyny, przenośniki pneumatycz-
ne, Sprzedaż detaliczna, wysyłkowa oraz za pomocą środ-
ków telekomunikacyjnych towarów takich jak: słupy, niecki 
(baseny), altany, ramy szklarni, szklarnie, wiaty ogrodowe, 
domki, domki zabaw, piaskownice (budowlane), piasek 
(oprócz piasku odlewniczego), silosy, kraty trzcinowe, po-
włoki (materiały budowlane), płytki, płytki tarasowe, płytki 
ścienne, płytki kuchenne, krzyżaki do układania podłóg 
płytki, parkiety, podłogi laminowane, posadzki, płyty, bo-
azerie, dachówki, łupki, kominy, szkło izolacyjne, kratki od-
wadniające, rynny, rusztowania, klatki schodowe, ramy, 
okna, okna dachowe, rolety, rolety zewnętrzne niemetalo-
we ani tekstylne, zawiasy, rynny niemetalowe, gzymsy, li-
stwy do gzymsów, kątowniki, ścianki działowe, bramy, 
drzwi garażowe listwy, altany (budownictwo), kraty, siatki, 
i wszystkie niemetalowe, witraże, garaże (konstrukcje nie-
metalowe), prefabrykowane garaże metalowe, drabiny 
schodkowe, stopnie, kosze, zawiasy, sworznie zawiasów, 
wszystkie te towary niemetalowe, zawory (inne niż części 
maszyn), kosze drewniane, drabiny z drewna lub tworzyw 
sztucznych, meble, w tym meble ogrodowe, meble łazien-
kowe i kuchenne, blaty kuchenne, lustra (lustra), ramy 
do obrazów, ozdobne elementy ścienne (wyposażenie) 
nietekstylne, elementy dekoracyjne z drewna, tynku lub 
tworzywa sztucznego, mianowicie posągi, statuetki, wa-
zony, misy, kosze, pręty, pierścienie, haczyki, opaski do za-
słon, rolki, karnisze, żaluzje, uchwyty do zasłon nie z ma-
teriału tekstylnego, pudełka, skrzynki z drewna lub two-
rzywa sztucznego, pudełka plastikowe, okucia do okien, 
meble, drzwi, wsporniki ram do obrazów, drzwi do mebli, 
listwy do ramek do obrazów, zatrzaski, uchwyty (gałki) 
z tworzywa sztucznego, budy dla zwierząt domowych, 
karma dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, klatki do trans-
portu zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domo-
wych, regały (półki), półki magazynowe, regały (meble), 
regały, kesony, panele i półki do wyposażenia szafek 
i garderób, rattanu, uchwytów na narzędzia (zestawy), 
stojaki na rośliny, rzeźby lub statuetki z drewna, wosku, 
gipsu lub tworzywa sztucznego, cokoły, zbiorniki, poduszki 
(nie do celów medycznych), stoły tapetujące, ławki robo-
cze, podkładki i stojaki meblowe, grzebień do uli Groma-
dzenie na rzecz osób trzecich towarów (z wyjątkiem 
ich transportu) oraz ofert świadczenia usług, w szczególno-
ści towarów i usług z zakresu majsterkowania, ogrodnictwa 
i napraw domowych, budownictwa, dekoracji, a także pu-
dełek prezentowych, voucherów, dekoracji wnętrz i prze-
strzeni zewnętrznych, oświetlenia, ogrzewania, suszenia, 
wentylacji, klimatyzacji, sanitariatów, chłodnictwa, mebli, 
zastawy stołowej (w tym sztućców i naczyń), bielizny stoło-
wej, bielizny stołowej, pościeli, kuchni (w tym naczyń ku-
chennych, pojemników i akcesoriów, sprzętu i narzędzi 
do gotowania oraz wyposażenia), wyposażenia i sprzętu 
gospodarstwa domowego (wewnętrznego i zewnętrzne-
go), sprzątania, ogrodnictwa, sadownictwa, nasion (nasion), 
zwierząt (w tym zwierząt domowych lub gospodarskich, 
żywności dla nich i produktów niezbędnych do ich pielę-
gnacji, higieny, organizacji ich zajęć i życia codziennego), 
narzędzi, sprzętu komputerowego, urządzeń budowlanych, 
urządzeń do ważenia i mierzenia, sprzętu gospodarstwa 
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domowego, sprzętu audiowizualnego, sprzętu do prze-
twarzania danych i informacji, sprzętu telefonicznego 
i sprzętu do obsługi elektryczności (tj. urządzeń i ich ele-
mentów i akcesoriów do przewodzenia, dystrybucji, prze-
kształcania, gromadzenia, regulacji i kontroli energii elek-
trycznej), umożliwiające klientom przeglądanie, kupowa-
nie, zamawianie lub rezerwowanie tych produktów i usług 
w dowolny sposób, w tym za pośrednictwem aplikacji mo-
bilnej lub na stronie internetowej sprzedawcy, Prezentacja 
towarów i usług we wszystkich środkach komunikacji 
na potrzeby ich sprzedaży detalicznej, Usługi subskrypcji 
w odniesieniu do ogólnego katalogu towarów, Usługi sub-
skrypcji w odniesieniu do witryny internetowej, umożliwia-
jącej klientom dokonywanie zakupów online, Informacje, 
porady i konsultacje w zakresie wyżej wymienionych usług, 
36 Wydawanie talonów wartościowych jako nagród za lo-
jalność klientów, Przetwarzanie płatności dokonanych 
za pomocą kart kredytowych, Przetwarzanie płatności do-
konanych za pomocą kart debetowych, Obsługa kart 
do transakcji płatniczych, Usługi emisji kart płatniczych, 
Usługi w zakresie finansowania, Ubezpieczenia, zwłaszcza 
dotyczące ochrony zakupów, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie finansowania i ubezpieczeń, 
Usługi finansowe polegające na budowaniu lojalności 
klientów poprzez umożliwienie im otrzymywania ofert i ra-
batów, Usługi finansowe związane z wydawaniem kart ra-
batowych i kart lojalnościowych, Wydawanie bonów 
o wartości pieniężnej jako nagród za lojalność klientów, 
Usługi związane z kartami płatniczymi, Informacje, porady 
i konsultacje w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 Na-
prawa i konserwacja mebli i budynków, urządzeń i maszyn 
elektrycznych oraz obrabiarek dla majsterkowiczów 
i ogrodnictwa, budownictwa, usługi instalacji grzewczych, 
aparatury klimatyzacyjnej, sprzętu AGD i sprzętu kuchen-
nego, Wynajem maszyn budowlanych, wynajem maszyn 
hydraulicznych lub elektrycznych do majsterkowania oraz 
narzędzi ręcznych, hydraulicznych lub elektrycznych 
do majsterkowania, Stolarka meblowa (naprawy), Informa-
cje i porady w zakresie budownictwa, Naprawcze roboty 
budowlane, Usługi naprawcze w odniesieniu do pokryć 
ścian, podłóg i schodów, Usługi naprawcze w odniesieniu 
do urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, 
Usługi konserwacyjne i naprawcze w odniesieniu do alar-
mów, zamków i kas pancernych, zegarów i zegarków, sprzę-
tu komputerowego, urządzeń elektronicznych i urządzeń 
telekomunikacyjnych, Usługi konserwacyjne i naprawcze 
w odniesieniu do budynków, systemów grzewczych, wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz sieci wodno-kanaliza-
cyjnych, Usługi konserwacyjne i naprawcze w odniesieniu 
do dachów, drzwi, okien, szyb, rolet i żaluzji, Usługi konser-
wacyjne i naprawcze w odniesieniu do pojazdów, wind 
i dźwigów, Usługi konserwacyjne i naprawcze w odniesie-
niu do mebli i elementów wyposażenia wnętrz oraz tkanin, 
tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych 
materiałów, Usługi izolacyjne (budownictwo), Instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn i mebli, Wypożyczanie ma-
szyn czyszczących, Wypożyczanie maszyn i urządzeń 
do majsterkowania, Montaż drzwi, Budownictwo, Lakier-
nictwo, Instalacja urządzeń wodociągowych, Usługi pole-
gające na konserwacji i renowacji elementów wyposażania 
kuchni, Usługi polegające na montażu elementów wyposa-
żania kuchni, Usługi malarskie, Doradztwo w zakresie kon-
strukcji budowlanych, domów i pomieszczeń, Informacje, 
porady i konsultacje w zakresie wyżej wymienionych usług, 
39 Dostarczanie towarów, Transport, Pakowanie i przecho-
wywanie towarów, Usługi dostawy „kliknij i odbierz”, Do-
starczanie paczek kurierem, Usługi spedycyjne, Odbiór, 

transport i dostawa towarów, Dostawa, wysyłka i dystrybu-
cja produktów i paczek pod adres odbiorcy, do punktu 
sprzedaży lub przez pośrednika na podstawie zamówień, 
w szczególności złożonych za pośrednictwem sieci interne-
towej, Przechowywanie paczek umożliwiające konsumen-
tom odbiór zamówionych produktów, Organizowanie 
usług transportowych, Holowanie, Usługi przeprowadzko-
we, Załadunek i rozładunek towarów, Wynajem pojazdów, 
Wynajem magazynów, Informacje, porady i konsultacje 
w zakresie wyżej wymienionych usług, 40 Wykonywanie 
kopii kluczy, Spersonalizowane wykonywanie kopii kluczy 
na zamówienie, Obróbka drewna, Drzeworytnictwo, Udzie-
lanie informacji dotyczących obróbki drewna, Wynajem 
maszyn i urządzeń do obróbki drewna, Wyręb i obróbka 
drewna, ścieranie, Montowanie produktów dla osób trze-
cich, Montowanie elementów produktów wykonanych 
na zamówienie w ramach prac rzemieślniczych, Barwienie 
tafli szkła poprzez obróbkę jego powierzchni, Frezowanie, 
Galwanizacja, Pozłacanie, Oprawianie dzieł sztuki, Informa-
cje o obróbce materiałów, Wypożyczanie urządzeń klima-
tyzacyjnych, Wynajem generatorów prądu, Polerowanie 
(ścieranie), Struganie materiałów, Piłowanie, Lutowanie, Cię-
cie szkła i blatów, Uzdatnianie wody, Konsultacje dotyczące 
obróbki materiałów, Informacje, porady i konsultacje w za-
kresie wyżej wymienionych usług, 41 Organizacja i prowa-
dzenie warsztatów szkoleniowych, konferencji, kongresów, 
seminariów, kolokwiów, sympozjów, na żywo lub przez In-
ternet, w szczególności w dziedzinie majsterkowania, 
ogrodnictwa, dekoracji i zagospodarowania wnętrz oraz 
budowy i renowacji budynków, Organizowanie i prowa-
dzenie forów dyskusyjnych na żywo lub przez Internet 
w dziedzinie majsterkowania, ogrodnictwa, dekoracji i za-
gospodarowania wnętrz oraz budowy i renowacji budyn-
ków, Publikacja w Internecie drobnych ogłoszeń, w szcze-
gólności dotyczących rozrywki, wypoczynku, majsterkowa-
nia, materiałów budowlanych, ogrodnictwa, dekoracji i za-
gospodarowania wnętrz, budowy i renowacji budynków, 
Usługi w zakresie gier elektronicznych, Konkursy w zakresie 
gier elektronicznych, Wydawanie publikacji, Redagowanie 
i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Informacje, 
porady i konsultacje w zakresie wyżej wymienionych usług, 
Prezentacja usług i towarów we wszystkich mediach w celu 
wymiany umiejętności związanych z majsterkowaniem, bu-
downictwem, dekoracją wnętrz i części zewnętrznych bu-
dynków, ogrodnictwem, architekturą, rozrywką, narzędzia-
mi, projektowaniem wnętrz, wyposażeniem i utrzymaniem 
domu, a także sprzedażą detaliczną towarów używanych, 
mianowicie książek, Doradztwo w zakresie organizacji 
i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, konferencji, kon-
gresów, seminariów, kolokwiów, sympozjów związanych 
z majsterkowaniem, ogrodnictwem, dekoracją i zagospo-
darowaniem wnętrz oraz budową i renowacją budynków, 
42 Projektowanie wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie kuchni, Planowanie i projektowanie łazie-
nek, Usługi w zakresie projektowania architektury, Doradz-
two w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Testo-
wanie materiałów, Projektowanie zewnętrznych części bu-
dynków, Projektowanie wnętrz budynków, Usługi projekto-
wania graficznego w celu tworzenia wirtualnych wycieczek 
i cyfrowego budowania różnych części domów, Projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
dla rzeczywistości wirtualnej, Informacje, porady i konsulta-
cje w zakresie wyżej wymienionych usług, 44 Usługi w za-
kresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Wy-
pożyczanie sprzętu rolniczego, Prowadzenie szkółek roślin, 
Ogrodnictwo krajobrazowe, Usługi konsultacyjne związane 
z uprawą roślin, Udzielanie informacji związanych z wypo-
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życzaniem roślin doniczkowych, Udostępnianie informacji 
o identyfikacji roślin i kwiatów w celach ogrodniczych, Do-
starczanie informacji dotyczących sadzenia roślin ogrodo-
wych, Usługi ogrodnicze, Projektowanie i konserwacja 
ogrodów, Udostępnianie informacji na temat ogrodnictwa, 
Usługi w zakresie koszenia trawników, Usługi w zakresie 
niszczenia chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, Usługi doradcze w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Informacje, porady i konsultacje w zakresie wy-
żej wymienionych usług.

(210) 543886 (220) 2022 06 07
(731) WITEK ZUZANNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LEGITIMATE
(510), (511) 45 Audyty zgodności z prawem, Badania prawne, 
Sprawy sporne, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], 
Usługi prawne, Usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich, Usługi w zakresie przygotowywania do-
kumentów prawnych, Usługi monitorowania prawnego, Usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Doradz-
two prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne, 
Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieru-
chomości, Doradztwo prawne w dziedzinie kradzieży danych 
i kradzieży tożsamości, Doradztwo w sporach sądowych.

(210) 543949 (220) 2022 06 09
(731) BGN ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Bungee Wrocław
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Usługi w za-
kresie tłumaczeń pisemnych.

(210) 544289 (220) 2022 06 21
(731) OPTOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 Artykuły optyczne, oprawki do okularów, 
35 Usługi w zakresie handlu artykułami optycznymi, opraw-
kami do okularów, usługi w zakresie handlu hurtowego arty-
kułami optycznymi, oprawkami do okularów, usługi informa-
cji handlowej dla konsumentów.

(210) 546493 (220) 2022 08 25
(731) FILAK SŁAWOMIR, FILAK BEATA, FILAK OLAF FILAK 

OPTYK SPÓŁKA CYWILNA, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FilakOptyk

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.14
(510), (511) 9 Okulary przeciwsłoneczne, Gogle, Okulary, So-
czewki, Szkła korekcyjne, Oprawki, 44 Optyk, Optometrysta, 
Badanie wzroku, Badanie oczu.

(210) 546685 (220) 2022 08 30
(731) The Saudi Tourism Authority, Rijad, SA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Saudi Witamy w Arabii

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie turystyki 
i podróży, Usługi reklamowe i promocyjne, Promowanie 
zawodów i wydarzeń sportowych, Publikowanie materia-
łów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Usługi marketingowe 
i promocyjne związane z turystyką, hotelarstwem i za-
kwaterowaniem gości, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interne-
towej, Dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron internetowych, Organizacja i przepro-
wadzanie targów i wystaw, Usługi oferowane przez izby 
handlowe w zakresie promowania lokalnego biznesu 
i turystyki, 39 Udzielanie podróżnym informacji dotyczą-
cych turystyki, Usługi przewodnictwa turystycznego dla 
podróżnych, Usługi doradztwa turystycznego, Usługi biur 
podróży, Usługi rezerwacji biletów na podróż, Organizo-
wanie i rezerwacja podróży turystycznych i wycieczek ob-
jazdowych, Usługi dotyczące udzielania informacji online 
i dokonywania rezerwacji online w zakresie turystyki wy-
jazdowej, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, wycie-
czek jednodniowych i wycieczek objazdowych, 41 Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], Nauczanie, Usługi rozryw-
kowe, Zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi przewodnic-
twa turystycznego dla celów rekreacyjnych, edukacyj-
nych lub kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie 
warsztatów, kursów, seminariów i konferencji, Przeprowa-
dzanie wycieczek z przewodnikiem dla celów rekreacyj-
nych, kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi kulturalne 
i rozrywkowe, Dostarczanie informacji na temat edukacji, 
szkoleń, rozrywki, sportu i kultury, Zapewnianie recenzji 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 
Publikowanie książek, czasopism, dzienników, broszur, 
kalendarzy, czasopism elektronicznych, ulotek, broszur, 
map, audiobooków, książeczek, Publikowanie elektronicz-
ne, Nagrywanie, produkcja i dystrybucja filmów, nagrań 
wideo i audio, programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na wy-
darzenia edukacyjne, rozrywkowe, sportowe i kulturalne, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe 
zakwaterowanie, Usługi hotelowe, Usługi biur zakwate-
rowania, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, 
Usługi kawiarniane, cateringowe, restauracyjne i barowe, 
Usługi w zakresie rezerwacji w hotelach, restauracjach 
i kwaterach wakacyjnych, Udostępnianie obiektów kon-
ferencyjnych, wystawowych i do spotkań, Udostępnianie 
informacji dotyczących usług hotelowych, kwaterunko-
wych, restauracyjnych i kawiarnianych.

(210) 548036 (220) 2022 10 11
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI, Ryki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI od 1926 ACTIVE 
PROTEIN plus SER W PLASTRACH dodane BIAŁKA 
serwatkowe wysoka zawartość BIAŁKA 70%* mniej 
TŁUSZCZU NATURALNE źródło WAPNIA

(531) 02.01.08, 26.01.01, 26.04.02, 24.15.02, 27.07.01, 24.17.07, 
26.11.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Sery, w tym o obniżonej zawartości laktozy, 
sery twarde, sery topione, w tym o obniżonej zawartości lak-
tozy, Sery dojrzewające, Sery topione, Sery świeże niedojrze-
wające, Sery z truflami, Miękkie dojrzałe sery.

(210) 548099 (220) 2022 10 12
(731) WOSZCZYŃSKI GRZEGORZ, PUCHALLA ARMIN 

HURTOWNIA OPTYCZNA HOGA SPÓŁKA CYWILNA, 
Gliwice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIA LAURI

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.11, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, 
Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, Okulary ko-
rekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Części do okularów, Mod-
ne okulary, Etui na okulary, Etui na okulary dziecięce, Binokle, 
Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Futerały na okulary, 
Okulary, Okulary dla dzieci, Etui na okulary, Okulary korekcyj-
ne dla daltonistów, Okulary do czytania, Ochronne okulary, 
Etui na akcesoria optyczne, Artykuły optyczne, Monokle, Etui 
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary prze-
ciwsłoneczne, Etui na okulary słoneczne, Futerały na oku-
lary słoneczne, Modne okulary przeciwsłoneczne, Nakładki 
na okulary słoneczne na magnes, Oprawki do okularów sło-
necznych, Soczewki do okularów słonecznych, Soczewki 
okularów słonecznych, Soczewki optyczne do okularów sło-
necznych, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, No-
ski silikonowe do okularów, Oprawki do okularów i okularów 
przeciwsłonecznych, Oprawki do okularów wykonane z me-
talu i materiału syntetycznego, Oprawki do okularów wykona-
ne z metalu lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, 
Oprawki do okularów wykonane z metalu, Oprawki okularów 
wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, Opraw-
ki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, Mostki do oku-
larów przeciwsłonecznych.

(210) 548525 (220) 2022 10 24
(731) BOROWIK RADOSŁAW, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOBER independent mc

(531) 23.05.01, 26.01.04, 26.01.10, 26.01.11, 25.01.05, 27.05.01, 
27.05.23, 27.05.22, 27.03.15, 29.01.13

(510), (511) 35 Reklama, 44 Leczenie uzależnień.

(210) 548623 (220) 2022 10 26
(731) HELT MARIUSZ MAREX, Radzionków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i-coucou

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.11
(510), (511) 10 Materace przeciwodleżynowe, Materace po-
łożnicze, Materace przeciw odleżynom, Materace do celów 
medycznych, Materace ortopedyczne do użytku medycz-
nego, Materace zmiennociśnieniowe do użytku medycz-
nego, Materace nadmuchiwane do celów ortopedycznych, 
Materace nadmuchiwane do celów medycznych, Materace 
dmuchane do celów medycznych, Materace ortopedyczne 
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Materace do wóz-
ków szpitalnych dla pacjentów, Materace powietrzne dla 
dzieci [do celów medycznych], Materace powietrzne dla 
niemowląt [do celów medycznych], Segmentowe, nadmu-
chiwane, lecznicze materace o niskiej stratności powietrza, 
Stoły położnicze, Stoły do zabiegów medycznych, Stoły 
do badania pacjentów, Stoły do badań lekarskich, Stoły sto-
sowane przy leczeniu pacjentów, Stoły specjalnie wykonane 
do badań medycznych, Stoły medyczne służące do badań 
lub leczenia, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia i przyrzą-
dy do fizjoterapii i rehabilitacji, Fotele do masażu, Urządzenia 
do masażu, Przyrządy do masażu, Aparaty do masażu, Rę-
kawice do masażu, Piłki do masażu, Elektryczne masażery 
kosmetyczne, Masażery do głowy, Urządzenia do masażu 
ciała, Aparaty do masażu wibracyjnego, Przyrządy do ma-
sażu estetycznego, Urządzenia do masażu stóp, Podkładki 
do masażu termicznego, Przyrządy do masażu ręcznego, 



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT8/2023

Elektryczne przyrządy do masażu, Nieelektryczne urządze-
nia do masażu, Wałki piankowe do masażu, Elektryczne wałki 
do masażu, Elektryczne pistolety do masażu, Fotele do ma-
sażu z wbudowanymi urządzeniami do masażu, Urządzenia 
do masażu pleców, Urządzenia do masażu szyi, Aparatura 
do masażu oczu, Urządzenia do masażu generujące wibra-
cje, Urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, Masażery 
do głowy na baterie, Łóżka do masażu do celów medycz-
nych, Urządzenia do masażu [do celów medycznych], Urzą-
dzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, Rękawice 
z włosia końskiego do masażu, Urządzenia do masażu szyi 
i ramion, Elektryczne masażery kosmetyczne do użytku 
domowego, Maty do masażu w kąpieli z pianą, Elektryczne 
aparaty do masażu do użytku domowego, Elektryczne urzą-
dzenia do masażu do użytku osobistego, Urządzenia do ma-
sażu rozgrzewającego połączonego z owijaniem ciała, Elek-
tryczne urządzenia do masażu głowy do użytku komercyj-
nego, Elektryczne urządzenia do masażu głowy do użytku 
domowego, 20 Materace, Materace ogniotrwałe, Materace 
piankowe, Materace łóżkowe, Materace sprężynowe, Mate-
race dmuchane, Podstawy pod materace, Materace z latek-
su, Nakładki wierzchnie na materace, Wierzchnie nakładki 
na materace, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Materace 
[inne niż materace położnicze], Nakładki na materace, Maty 
do drzemki [materace], Materace sprężynowe do łóżek, Łóż-
ka zawierające materace z wkładem sprężynowym, Taborety, 
Taborety robocze, Taborety łazienkowe, Podnóżki [taborety], 
Taborety ruchome [meble], Krzesła, Krzesła robocze, Krze-
sła obrotowe, Krzesła składane, Poduszki na krzesła, Krzesła 
na kółkach, Krzesła na jednej nodze, Poduszki-podkładki 
na krzesła, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Wózki me-
blowe, Wózki [meble], Fotele-leżanki do zabiegów kosme-
tycznych, Stoły do pielęgnacji zwierząt domowych, Organi-
zery do szuflad, Organizery wiszące do szafy, 24 Pokrowce 
na termofory, Pokrowce na krzesła, Pokrowce na kanapy, 
Pokrowce na poduszki, Dopasowane pokrowce na matera-
ce, Pokrowce na deski klozetowe, Narzuty (pokrowce na me-
ble), Pokrowce na fotele sako, Pokrowce i narzuty na meble, 
Tekstylne pokrowce ochronne na meble, Wsypy [pokrowce 
na materace], Pokrowce ochronne na siedzenia mebli, Wsy-
py (pokrowce na materace i poduszki), Pokrowce na meble 
z tkanin niewyprofilowane, Pokrowce z tkaniny na deski to-
aletowe, Pokrowce na deski klozetowe z tekstyliów, Pokrow-
ce do mebli z tworzyw sztucznych, Wymienne pokrowce 
ochronne na siedzenia mebli [narzuty], Dopasowane po-
krowce na deski toaletowe z tkaniny, Ochronne pokrowce 
[narzuty] na materace i meble, Pokrowce na materace [inne 
niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], 
Dopasowane pokrowce na deski toaletowe [z tkanin lub 
substytutów tkanin], Prześcieradła, Prześcieradła kąpielowe, 
Profilowane prześcieradła, Prześcieradła na łóżka, Prześciera-
dła z lambrekinem, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), Prze-
ścieradła z papieru, Prześcieradła do wyścielania śpiworów, 
Prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, Tkaniny tekstylne 
do użytku w produkcji prześcieradeł, Prześcieradła z two-
rzywa sztucznego [nieprzeznaczone dla osób bez kontroli 
czynności fizjologicznych], Prześcieradła na łóżka z lambreki-
nem, Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], Poszewki 
na poduszki, Poszwy na poduszki, Ozdobne poszewki na po-
duszki, Materiały tkane do poduszek, Papierowe poszewki 
na poduszkę, Materiały na poszewki na poduszki, Poszewki 
na poduszki do spania, Materiały tekstylne w belach do pro-
dukcji poszewek na poduszki, Tkaniny tekstylne do użytku 
w produkcji poszewek na poduszki, Tekstylne ściereczki 
do demakijażu inne niż nasączone kosmetykami, Tekstylne 
chusteczki do demakijażu, inne niż nasączone kosmety-
kami, Pokrycie na materace, Koce [podkłady] na materace,  

35 Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich pro-
duktów kosmetycznych, Udzielanie informacji konsumenc-
kich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detaliczne-
go związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek za-
wierających kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Badania mar-
ketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfume-
ryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, 41 Naucza-
nie i szkolenia, Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, 
Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia komputerowe, 
Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Usługi szkół pielęgna-
cji urody, Instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, Nauczanie 
w zakresie pielęgnacji urody, Usługi edukacyjne dotyczące 
terapii kosmetycznej, Seminaria edukacyjne dotyczące te-
rapii kosmetycznej, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 
Usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, Zapew-
nianie szkoleń online, Publikowanie materiałów multimedial-
nych online, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych online.

(210) 548809 (220) 2022 10 31
(731) SZUMOWSKA PATRYCJA STUDIO TRZY KOTY, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) STUDIO TRZY KOTY
(510), (511) 41 Usługi fotograficzne, Fotografia, Montaż fil-
mów fotograficznych, Publikowanie fotografii, Usługi edu-
kacyjne w zakresie fotografii, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń warsztatowych w zakresie fotografii, organizowa-
nie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych w zakresie  
fotografii.

(210) 549281 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK SCO SME CREDITRISK

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 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-
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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 
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) 549283 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.01.18, 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 
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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 
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) 549286 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06, 26.01.18
(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-
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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 
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) 549287 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK KLIENT INDYWIDUALNY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06, 26.01.18
(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-
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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 
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) 549288 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodar-
czej, Usługi informacji handlowej, Przyjmowanie, prze-
chowywanie i ujawnianie informacji gospodarczych, po-
zyskiwanie informacji gospodarczych, Badania i eksperty-
zy w dziedzinie działalności gospodarczej, sporządzanie 
ekspertyz w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi doradcze dotyczące zarządzania ryzykiem 
biznesowym, Usługi doradcze w zakresie zarządzania 
biznesowego, Usługi zarządzania biznesowego związane 
z rozwojem firm, Profesjonalne doradztwo dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą, Skomputeryzowane 
zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób trzecich], Usługi 
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz 
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danych, Usługi związane z pozyskiwaniem danych do kom-
puterowych baz danych związanych z zadłużeniem, ze ścią-
ganiem należności, przetwarzanie pozyskanych danych, 
systematyzowanie i umieszczenie w bazach danych, Usługi 
systematyzowania baz danych i wyszukiwania w kompute-
rowych bazach danych, Sortowanie danych w komputero-
wych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w kompu-
terowych bazach danych dla osób trzecich, Archiwizacja 
uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości prze-
glądania i udostępniania danych, Udostępnianie informa-
cji 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 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, Badania rynku, 
analizy rynkowe, Analizy kosztów, Zestawienia statystyczne, 
Usługi badań i doradztwa biznesowego, Usługi doradcze 
dotyczące elektronicznego przetwarzania danych, Kompi-
lacja i analiza informacji i danych związanych z zarządza-
niem biznesowym, Przetwarzanie danych w celu zbierania 
danych do celów biznesowych, Przygotowywanie i organi-
zowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, 
Porady udzielane konsumentom w punktach informacji 
konsumenckiej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Ogło-
szenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, Usługi budowania wizerunku firmy, Sporządzanie 
raportów ekonomicznych, Skomputeryzowana analiza da-
nych, 36 Zarządzanie finansami dla przedsiębiorstw, Porada 
finansowa, Usługi doradcze w zakresie zarządzania finan-
sami, Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, 
Usługi doradztwa finansowego dla osób fizycznych, Usługi 
finansów osobistych, Usługi doradcze dotyczące finansów 
osobistych, Usługi doradcze dotyczące finansów, Skom-
puteryzowane usługi finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Informacja finansowa, Usługi informacyjne 
dotyczące bankowości i tematyki kredytowej, Dostarczanie 
informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy 
danych, Dostarczanie informacji finansowych w zakresie 
bezpieczeństwa przed wyłudzeniami, Usługi windykacji 
należności, usługi związane ze ściąganiem wierzytelności, 
doradztwo w sprawach związanych ze ściąganiem długów, 
usługi transferu środków finansowych, zarządzanie mająt-
kiem dłużników, zarządzanie zobowiązaniami dłużników, 
Opracowywanie raportów dotyczących oceny zobowią-
zań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec 
banków i instytucji finansowych, Usługi w zakresie oceny 
ryzyka kredytowego, Analizy ryzyka kredytowego, Usłu-
gi bankowe związane z budowaniem historii kredytowej 
klientów, usługi monitorowania portfela kredytów, w tym 
hipotecznych, Usługi wyznaczania modułów scoringowych 
jako statystyczna formuła matematyczna wykorzystywana 
do wyliczania danych zgromadzonych w bazie zgłaszające-
go dla oceny punktowej klientów, jako miary ryzyka spłaty 
kredytu zabezpieczonego hipoteką, Prowadzenie analiz 
finansowych, Sporządzanie i publikowanie raportów oraz 
ocen ekonomiczno - finansowych, Opracowanie i publi-
kowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytu-
cji finansowych, Zarządzanie informacjami gospodarczymi 

związanymi z zadłużeniami, Usługi związane z usuwaniem 
przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia osób fi-
zycznych i firm, Usługi związane z generowaniem wezwań 
do zapłaty zobowiązań, Opracowywanie i publikowanie ra-
portów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycz-
nych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finan-
sowych, Usługi monitorowania zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw, 38 Zapewnianie dostę-
pu do tematycznych platform informacyjnych z zakresu 
bankowości i tematyki kredytowej, Udostępnianie kompu-
terowych baz danych, Zapewnianie dostępu do platform 
w Internecie i do baz danych w celu zabezpieczenia przed 
wyłudzeniami finansowymi, Usługi związane z dostarcza-
niem powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednic-
twem Internetu lub za pośrednictwem krótkich wiadomo-
ści tekstowych (SMS), Udostępnianie czasu dostępu do baz 
danych, 42 Tworzenie i administrowanie stron interneto-
wych, Utrzymywanie baz danych, Dostarczanie informacji 
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej on-
line z możliwością wyszukiwania, Projektowanie systemów 
komputerowych, Projektowanie i opracowywanie baz 
danych, Usługi związane z tworzeniem oprogramowania 
do platform informacyjnych i ich hosting, Usługi badawcze 
w zakresie prowadzenia studiów sektorowych dotyczących 
bankowości i tematyki kredytowej, Projektowanie, instalo-
wanie i konserwacja programów komputerowych do two-
rzenia modeli scoringowych służących ocenie zdolności 
kredytowej klientów banków, Projektowanie, instalowanie 
i konserwacja komputerowych programów, Projektowanie 
i rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania, Badania w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Usługi hostingowe i oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS] oraz wypożyczanie oprogra-
mowania, Eksploracja danych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do elektronicznej bazy danych, 
Opracowywanie i testowanie metod obliczeniowych, al-
gorytmów i oprogramowania, Wynajem oprogramowania 
komputerowego, Usługi konsultacyjne, doradcze i informa-
cyjne w zakresie IT, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci 
komputerowych.

(210) 549289 (220) 2022 11 17
(731) LAU MARZENA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) LAU
(510), (511) 11 Dopasowane pokrowce do kominków prze-
nośnych, Dysze regulujące [części kominków], Gazowe kotły 
kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody, Gazowe 
kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, Ko-
minki, Kominki elektryczne, Kominki metalowe odlewane, 
Misy na zanieczyszczenia [części kominków lub pieców], 
Okapy pochłaniające parę do kominków, Osłony kominko-
we, Produkty ceramiczne imitujące działanie paliw, będące 
częściami i akcesoriami do kominków, Przenośne komin-
ki elektryczne, Ruszty kominkowe do użytku domowego, 
Ruszty kominkowe frontowe do użytku domowego, Rusz-
ty kominkowe na paliwo stałe, Ruszty kominkowe z metalu 
do użytku domowego, Symulatory kominków na polana [do-
mowe], Symulatory kominków na węgiel [domowe], Wkłady 
do kominków w postaci palników na paliwo stałe, Wkłady 
kominkowe, Wyciągi kominkowe, Wykładziny do otworów 
kominków, Wymienniki ciepła do kominków, 19 Cegły ko-
minkowe, Drewniane obudowy kominków, Obudowy ko-
minków, Obramowanie z drewna do kominków, Obudowy 
kominków, Niemetalowe Obudowy kominków, Obudowy 
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kominków, niemetalowe, Obudowy kominków z gipsu, Obu-
dowy kominków z kamienia, Obudowy kominków z marmu-
ru, Obudowy kominków z tworzyw sztucznych, Półki nad 
kominkiem.

(210) 549291 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.01.18, 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 
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, Informacja 
finansowa, Usługi informacyjne dotyczące bankowości i te-
matyki 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, 



Nr  ZT8/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 23

doradcze i informacyjne w zakresie IT, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów 
serwerów sieci komputerowych.

(210) 549292 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK PLATFORMA ANTYFRAUDOWA

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 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 zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze dotyczące za-
rządzania ryzykiem biznesowym, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania biznesowego, Usługi zarządzania biznesowego 
związane z rozwojem firm, Profesjonalne doradztwo dotyczą-
ce zarządzania działalnością gospodarczą, Skomputeryzowa-
ne zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób trzecich], Usługi 
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz da-
nych, Usługi związane z pozyskiwaniem danych do kompute-
rowych baz danych związanych z zadłużeniem, ze ściąganiem 
należności, przetwarzanie pozyskanych danych, systematy-
zowanie i umieszczenie w bazach danych, Usługi systematy-
zowania baz danych i wyszukiwania w komputerowych ba-
zach danych, Sortowanie danych w komputerowych bazach 
danych, Wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach 
danych dla osób trzecich, Archiwizacja uzyskanych informa-
cji z zapewnieniem możliwości przeglądania i udostępniania 
danych, Udostępnianie informacji handlowych za pomocą 
komputerowej bazy danych, Kompilacja informacji w kom-
puterowych bazach danych, Skomputeryzowane usługi 
przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Sporządzanie i publiko-
wanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu o pozy-
skane i przetworzone informacje, Usługi w zakresie groma-
dzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych 
o podmiotach gospodarczych i o osobach fizycznych, Kom-
pilacja i udostępnianie cenowych i statystycznych informa-
cji 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, 
Kompilacja i analiza informacji i danych związanych z zarzą-
dzaniem biznesowym, Przetwarzanie danych w celu zbiera-
nia danych do celów biznesowych, Przygotowywanie i orga-
nizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, 
Porady udzielane konsumentom w punktach informacji kon-
sumenckiej, 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, Skomputeryzo-
wane usługi doradztwa finansowego, Usługi doradztwa fi-
nansowego dla osób fizycznych, Usługi finansów osobistych, 

Usługi doradcze dotyczące finansów osobistych, Usługi do-
radcze dotyczące finansów, Skomputeryzowane usługi finan-
sowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Informacja finan-
sowa, Usługi informacyjne dotyczące bankowości i tematyki 
kredytowej, Dostarczanie informacji finansowych za pomocą 
komputerowej bazy danych, Dostarczanie informacji finan-
sowych w zakresie bezpieczeństwa przed wyłudzeniami, 
Usługi windykacji należności, usługi związane ze ściąganiem 
wierzytelności, doradztwo w sprawach związanych ze ścią-
ganiem długów, usługi transferu środków finansowych, za-
rządzanie majątkiem dłużników, zarządzanie zobowiązaniami 
dłużników, Opracowywanie raportów dotyczących oceny 
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw 
wobec banków i instytucji finansowych, Usługi w zakresie 
oceny ryzyka kredytowego, Analizy ryzyka kredytowego, 
Usługi bankowe związane z budowaniem historii kredytowej 
klientów, usługi monitorowania portfela kredytów, w tym 
hipotecznych, Usługi wyznaczania modułów scoringowych 
jako statystyczna formuła matematyczna wykorzystywana 
do wyliczania danych zgromadzonych w bazie zgłaszającego 
dla oceny punktowej klientów, jako miary ryzyka spłaty kre-
dytu zabezpieczonego hipoteką, Prowadzenie analiz finanso-
wych, Sporządzanie i publikowanie raportów oraz ocen eko-
nomiczno - finansowych, Opracowanie i publikowanie rapor-
tów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, Za-
rządzanie informacjami gospodarczymi związanymi z zadłu-
żeniami, Usługi związane z usuwaniem przeterminowanych 
raportów odnośnie zadłużenia osób fizycznych i firm, Usługi 
związane z generowaniem wezwań do zapłaty zobowiązań, 
Opracowywanie i publikowanie raportów w sprawach zo-
bowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw 
wobec banków i instytucji finansowych, Usługi monitoro-
wania zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsię-
biorstw, 38 Zapewnianie dostępu do tematycznych platform 
informacyjnych z zakresu bankowości 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 powiadomień pocztą elektro-
niczną za pośrednictwem Internetu lub za pośrednictwem 
krótkich wiadomości tekstowych (SMS), Udostępnianie cza-
su dostępu do baz danych, 42 Tworzenie i administrowanie 
stron internetowych, Utrzymywanie baz danych, Dostarcza-
nie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych 
dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Projektowanie 
systemów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie 
baz danych, Usługi związane z tworzeniem oprogramowania 
do platform informacyjnych i ich hosting, Usługi badawcze 
w zakresie prowadzenia studiów sektorowych dotyczących 
bankowości i tematyki kredytowej, Projektowanie, instalowa-
nie i konserwacja programów komputerowych do tworzenia 
modeli scoringowych służących ocenie zdolności kredytowej 
klientów banków, Projektowanie, instalowanie i konserwacja 
komputerowych programów, Projektowanie i rozwój sprzętu 
komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania, Badania w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Usługi hostingowe i oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS] oraz wypożyczanie oprogramowania, Eksploracja 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznej bazy danych, Opracowywanie i testowa-
nie metod obliczeniowych, algorytmów i oprogramowania, 
Wynajem oprogramowania komputerowego, Usługi konsul-
tacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie IT, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, Wynajmowanie [udostępnianie] 
zasobów serwerów sieci komputerowych.
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(210) 549293 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK SCO HIPOTECZNY WNIOSEK

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodar-
czej, Usługi informacji handlowej, Przyjmowanie, przecho-
wywanie i ujawnianie informacji gospodarczych, pozy-
skiwanie informacji gospodarczych, Badania i ekspertyzy 
w dziedzinie działalności gospodarczej, sporządzanie 
ekspertyz w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi doradcze dotyczące zarządzania ryzykiem 
biznesowym, Usługi doradcze w zakresie zarządzania 
biznesowego, Usługi zarządzania biznesowego związane 
z rozwojem firm, Profesjonalne doradztwo dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą, Skomputeryzowane 
zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób trzecich], Usługi 
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz 
danych, Usługi związane z pozyskiwaniem danych do kom-
puterowych baz danych związanych z zadłużeniem, ze ścią-
ganiem należności, przetwarzanie pozyskanych danych, 
systematyzowanie i umieszczenie w bazach danych, Usługi 
systematyzowania baz danych i wyszukiwania w kompute-
rowych bazach danych, Sortowanie danych w komputero-
wych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w kompu-
terowych bazach danych dla osób trzecich, Archiwizacja 
uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości prze-
glądania i udostępniania danych, Udostępnianie informa-
cji 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 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, Badania rynku, 
analizy rynkowe, Analizy kosztów, Zestawienia statystyczne, 
Usługi badań i doradztwa biznesowego, Usługi doradcze 
dotyczące elektronicznego przetwarzania danych, Kompi-
lacja i analiza informacji i danych związanych z zarządza-
niem biznesowym, Przetwarzanie danych w celu zbierania 
danych do celów biznesowych, Przygotowywanie i organi-
zowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, 
Porady udzielane konsumentom w punktach informacji 
konsumenckiej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Ogło-
szenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, Usługi budowania wizerunku firmy, Sporządzanie 
raportów ekonomicznych, Skomputeryzowana analiza da-
nych, 36 Zarządzanie finansami dla przedsiębiorstw, Porada 
finansowa, Usługi doradcze w zakresie zarządzania finan-
sami, Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, 
Usługi doradztwa finansowego dla osób fizycznych, Usługi 
finansów osobistych, Usługi doradcze dotyczące finansów 
osobistych, Usługi doradcze dotyczące finansów, Skom-

puteryzowane usługi finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Informacja finansowa, Usługi informacyjne 
dotyczące bankowości i tematyki kredytowej, Dostarcza-
nie informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy 
danych, Dostarczanie informacji finansowych w zakresie 
bezpieczeństwa przed wyłudzeniami, Usługi windykacji 
należności, usługi związane ze ściąganiem wierzytelności, 
doradztwo w sprawach związanych ze ściąganiem długów, 
usługi transferu środków finansowych, zarządzanie mająt-
kiem dłużników, zarządzanie zobowiązaniami dłużników, 
Opracowywanie raportów dotyczących oceny zobowią-
zań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec 
banków i instytucji finansowych, Usługi w zakresie oceny 
ryzyka kredytowego, Analizy ryzyka kredytowego, Usłu-
gi bankowe związane z budowaniem historii kredytowej 
klientów, usługi monitorowania portfela kredytów, w tym 
hipotecznych, Usługi wyznaczania modułów scoringowych 
jako statystyczna formuła matematyczna wykorzystywana 
do wyliczania danych zgromadzonych w bazie zgłaszające-
go dla oceny punktowej klientów, jako miary ryzyka spłaty 
kredytu zabezpieczonego hipoteką, Prowadzenie analiz 
finansowych, Sporządzanie i publikowanie raportów oraz 
ocen ekonomiczno - finansowych, Opracowanie i publi-
kowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytu-
cji finansowych, Zarządzanie informacjami gospodarczymi 
związanymi z zadłużeniami, Usługi związane z usuwaniem 
przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia osób 
fizycznych i firm, Usługi związane z generowaniem wezwań 
do zapłaty zobowiązań, Opracowywanie i publikowanie ra-
portów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycz-
nych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finan-
sowych, Usługi monitorowania zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw, 38 Zapewnianie dostępu 
do tematycznych platform informacyjnych z zakresu ban-
kowości i tematyki kredytowej, Udostępnianie komputero-
wych baz danych, Zapewnianie dostępu do platform w In-
ternecie i do baz danych w celu zabezpieczenia przed wy-
łudzeniami finansowymi, Usługi związane z dostarczaniem 
powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem In-
ternetu lub za pośrednictwem krótkich wiadomości teksto-
wych (SMS), Udostępnianie czasu dostępu do baz danych, 
42 Tworzenie i administrowanie stron internetowych, Utrzy-
mywanie baz danych, Dostarczanie informacji i wyników 
badań naukowych z bazy danych dostępnej online z moż-
liwością wyszukiwania, Projektowanie systemów kompute-
rowych, Projektowanie i opracowywanie baz danych, Usłu-
gi związane z tworzeniem oprogramowania do platform 
informacyjnych i ich hosting, Usługi badawcze w zakresie 
prowadzenia studiów sektorowych dotyczących banko-
wości i tematyki kredytowej, Projektowanie, instalowanie 
i konserwacja programów komputerowych do tworzenia 
modeli scoringowych służących ocenie zdolności kredyto-
wej klientów banków, Projektowanie, instalowanie i konser-
wacja komputerowych programów, Projektowanie i rozwój 
sprzętu komputerowego, Rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania, Badania w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi hostingowe i oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] oraz wypożyczanie oprogramowania, 
Eksploracja danych, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do elektronicznej bazy danych, Opracowywa-
nie i testowanie metod obliczeniowych, algorytmów i opro-
gramowania, Wynajem oprogramowania komputerowego, 
Usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie 
IT, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Wynajmowanie 
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych.
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(210) 549294 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK SIĘ SPRAWDZA!

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(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 zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze dotyczące za-
rządzania ryzykiem biznesowym, Usługi doradcze w zakresie 
zarządzania biznesowego, Usługi zarządzania biznesowego 
związane z rozwojem firm, Profesjonalne doradztwo dotyczą-
ce zarządzania działalnością gospodarczą, Skomputeryzowa-
ne zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób trzecich], Usługi 
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz 
danych, Usługi związane z pozyskiwaniem danych do kom-
puterowych baz danych związanych z zadłużeniem, ze ścią-
ganiem należności, przetwarzanie pozyskanych danych, 
systematyzowanie i umieszczenie w bazach danych, Usługi 
systematyzowania baz danych i wyszukiwania w komputero-
wych bazach danych, Sortowanie danych w komputerowych 
bazach danych, Wyszukiwanie informacji w komputerowych 
bazach danych dla osób trzecich, Archiwizacja uzyskanych 
informacji z zapewnieniem możliwości przeglądania i udo-
stępniania danych, Udostępnianie informacji handlowych 
za pomocą komputerowej bazy danych, Kompilacja informa-
cji w komputerowych bazach danych, Skomputeryzowane 
usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospo-
darczej, Komputerowe zarządzanie plikami, Sporządzanie 
i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu 
o pozyskane i przetworzone informacje, Usługi w zakresie 
gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finan-
sowych o podmiotach gospodarczych i o osobach fizycznych, 
Kompilacja i udostępnianie cenowych i statystycznych infor-
macji 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, 
Kompilacja i analiza informacji i danych związanych z zarzą-
dzaniem biznesowym, Przetwarzanie danych w celu zbierania 
danych do celów biznesowych, Przygotowywanie i organi-
zowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, 
Porady udzielane konsumentom w punktach informacji kon-
sumenckiej, 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, Skomputeryzowa-
ne usługi doradztwa finansowego, Usługi doradztwa finanso-

wego dla osób fizycznych, Usługi finansów osobistych, Usługi 
doradcze dotyczące finansów osobistych, Usługi doradcze 
dotyczące finansów, Skomputeryzowane usługi finansowe, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Informacja finansowa, 
Usługi informacyjne dotyczące bankowości i tematyki kredy-
towej, Dostarczanie informacji finansowych za pomocą kom-
puterowej bazy danych, Dostarczanie informacji finansowych 
w zakresie bezpieczeństwa przed wyłudzeniami, Usługi win-
dykacji należności, usługi związane ze ściąganiem wierzytel-
ności, doradztwo w sprawach związanych ze ściąganiem dłu-
gów, usługi transferu środków finansowych, zarządzanie ma-
jątkiem dłużników, zarządzanie zobowiązaniami dłużników, 
Opracowywanie raportów dotyczących oceny zobowiązań 
finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec ban-
ków i instytucji finansowych, Usługi w zakresie oceny ryzyka 
kredytowego, Analizy ryzyka kredytowego, Usługi bankowe 
związane z budowaniem historii kredytowej klientów, usługi 
monitorowania portfela kredytów, w tym hipotecznych, Usłu-
gi wyznaczania modułów scoringowych jako statystyczna for-
muła matematyczna wykorzystywana do wyliczania danych 
zgromadzonych w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej 
klientów, jako miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego 
hipoteką, Prowadzenie analiz finansowych, Sporządzanie i pu-
blikowanie raportów oraz ocen ekonomiczno - finansowych, 
Opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowią-
zań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec 
banków i instytucji finansowych, Zarządzanie informacjami 
gospodarczymi związanymi z zadłużeniami, Usługi związane 
z usuwaniem przeterminowanych raportów odnośnie zadłu-
żenia 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 powiadomień 
pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu lub za po-
średnictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS), Udo-
stępnianie czasu dostępu do baz danych, 42 Tworzenie i admi-
nistrowanie stron internetowych, Utrzymywanie baz danych, 
Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy 
danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Projek-
towanie systemów komputerowych, Projektowanie i opraco-
wywanie baz danych, Usługi związane z tworzeniem opro-
gramowania do platform informacyjnych i ich hosting, Usługi 
badawcze w zakresie prowadzenia studiów sektorowych 
dotyczących bankowości i tematyki kredytowej, Projektowa-
nie, instalowanie i konserwacja programów komputerowych 
do tworzenia modeli scoringowych służących ocenie zdolno-
ści kredytowej klientów banków, Projektowanie, instalowanie 
i konserwacja komputerowych programów, Projektowanie 
i rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania, Badania w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Usługi hostingowe i oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS] oraz wypożyczanie oprogramowania, 
Eksploracja danych, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do elektronicznej bazy danych, Opracowywa-
nie i testowanie metod obliczeniowych, algorytmów i opro-
gramowania, Wynajem oprogramowania komputerowego, 
Usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie IT, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Wynajmowanie [udo-
stępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych.
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(210) 549318 (220) 2022 11 17
(731) Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH, Karlsruhe, DE
(540) (znak słowny)
(540) MINILAB
(510), (511) 9 Aparatura naukowa i urządzenie do łączenia 
i pomiaru lepkości nanomateriałów i polimerów.

(210) 549443 (220) 2022 11 21
(731) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZIELENIEC, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SM ZIELENIEC

(531) 07.03.11, 07.03.12, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usłu-
gi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, 
Usługi administrowania nieruchomościami, lokalami i po-
wierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Usługi kup-
na i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, Usługi 
rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usłu-
gi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiek-
tami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami.

(210) 549594 (220) 2022 11 24
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) re recykling - zwrot

(531) 24.17.01, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nastę-
pujących towarów: telefony komórkowe, komputery przeno-
śne typu tablet, smartfony, okulary inteligentne, bransoletki 
inteligentne, smartfony do noszenia, ładowarki do baterii 
do smartfonów, słuchawki na uszy i słuchawki do uszu, czę-
ści i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towa-
rów, wszystkie wyżej wymienione towary stanowią towary 
wcześniej używane i poddane regeneracji, Usługi sprzedaży 
detalicznej online w zakresie następujących towarów: telefo-
ny komórkowe, komputery przenośne typu tablet, smartfo-
ny, okulary inteligentne, bransoletki inteligentne, smartfony 
do noszenia, ładowarki do baterii do smartfonów, słuchawki 
na uszy i słuchawki do uszu, części i osprzęt do wszystkich 
uprzednio wymienionych towarów, wszystkie wyżej wymie-
nione towary stanowią towary wcześniej używane i podda-
ne regeneracji, Pokazy towarów do celów promocyjnych, 
Organizacja wystaw do celów reklamowych, Usługi progra-
mów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych 
i/lub reklamowych, Usługi informacyjne związane z han-
dlem detalicznym w zakresie następujących towarów: tele-
fony komórkowe i powiązane akcesoria, Usługi informacyjne 

związane z handlem detalicznym w zakresie następujących 
towarów: smartfony, komputery podręczne, tace, routery, 
modemy, komputery, sprzęt komputerowy, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, bransoletki połączone z Interne-
tem, smartbandy, smartwatche, okulary inteligentne, bran-
soletki inteligentne, liczniki inteligentne, inteligentne zamki, 
smartfony do noszenia na ciele, części i osprzęt do wszyst-
kich uprzednio wymienionych towarów, 36 Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi finan-
sowe, Usługi ubezpieczeniowe, Ubezpieczanie i finansowa-
nie urządzeń, systemów i instalacji telekomunikacyjnych, 
Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprze-
wodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi 
gwarancji płatności dokonywanych za pomocą przekazów 
pieniężnych, Obsługa płatności, Elektroniczny przelew wa-
lut na rzecz osób trzecich, Usługi płatności bezdotykowych, 
Usługi w zakresie inwestycji i zarządzania funduszami, Admi-
nistrowanie funduszami i inwestycjami, Świadczenie usług 
w zakresie wyceny on-line, Udzielanie informacji finanso-
wych, Notowania giełdowe, Usługi informacyjne dotyczące 
akcji i udziałów, Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacja-
mi, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, Sponsorowanie 
finansowe, Usługi w zakresie informacji, doradztwa i porad-
nictwa dotyczące wyżej wymienionych usług, 37 Naprawa 
lub konserwacja aparatów telefonicznych, Naprawa i konser-
wacja smartfonów, Naprawa i konserwacja sprzętu kompute-
rowego i telekomunikacyjnego, Udzielanie informacji zwią-
zanych z konserwacją i naprawą następujących towarów: 
telefony komórkowe i powiązane akcesoria, Udzielanie in-
formacji związanych z konserwacją i naprawą następujących 
towarów: telefony typu smartfon, laptopy, tablety, routery, 
modemy, komputery, sprzęt komputerowy, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, inteligentne bransoletki, opaski in-
teligentne, zegarki inteligentne, okulary inteligentne, mier-
niki inteligentne, inteligentne zamki, smartfony do noszenia 
na ciele lub odzieży i akcesoria, wyposażenie i części do wy-
żej wymienionych towarów.

(210) 549595 (220) 2022 11 24
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) re recykling - odkup

(531) 24.17.01, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nastę-
pujących towarów: telefony komórkowe, komputery przeno-
śne typu tablet, smartfony, okulary inteligentne, bransoletki 
inteligentne, smartfony do noszenia, ładowarki do baterii 
do smartfonów, słuchawki na uszy i słuchawki do uszu, czę-
ści i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towa-
rów, wszystkie wyżej wymienione towary stanowią towary 
wcześniej używane i poddane regeneracji, Usługi sprzedaży 
detalicznej online w zakresie następujących towarów: telefo-
ny komórkowe, komputery przenośne typu tablet, smartfo-
ny, okulary inteligentne, bransoletki inteligentne, smartfony 
do noszenia, ładowarki do baterii do smartfonów, słuchawki 
na uszy i słuchawki do uszu, części i osprzęt do wszystkich 
uprzednio wymienionych towarów, wszystkie wyżej wymie-
nione towary stanowią towary wcześniej używane i podda-
ne regeneracji, Pokazy towarów do celów promocyjnych, 
Organizacja wystaw do celów reklamowych, Usługi progra-
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mów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych 
i/lub reklamowych, Usługi informacyjne związane z han-
dlem detalicznym w zakresie następujących towarów: tele-
fony komórkowe i powiązane akcesoria, Usługi informacyjne 
związane z handlem detalicznym w zakresie następujących 
towarów: smartfony, komputery podręczne, tace, routery, 
modemy, komputery, sprzęt komputerowy, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, bransoletki połączone z Interne-
tem, smartbandy, smartwatche, okulary inteligentne, bran-
soletki inteligentne, liczniki inteligentne, inteligentne zamki, 
smartfony do noszenia na ciele, części i osprzęt do wszyst-
kich uprzednio wymienionych towarów, 36 Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi finan-
sowe, Usługi ubezpieczeniowe, Ubezpieczanie i finansowa-
nie urządzeń, systemów i instalacji telekomunikacyjnych, 
Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprze-
wodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi 
gwarancji płatności dokonywanych za pomocą przekazów 
pieniężnych, Obsługa płatności, Elektroniczny przelew wa-
lut na rzecz osób trzecich, Usługi płatności bezdotykowych, 
Usługi w zakresie inwestycji i zarządzania funduszami, Admi-
nistrowanie funduszami i inwestycjami, Świadczenie usług 
w zakresie wyceny on-line, Udzielanie informacji finanso-
wych, Notowania giełdowe, Usługi informacyjne dotyczące 
akcji i udziałów, Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacja-
mi, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, Sponsorowanie 
finansowe, Usługi w zakresie informacji, doradztwa i porad-
nictwa dotyczące wyżej wymienionych usług, 37 Naprawa 
lub konserwacja aparatów telefonicznych, Naprawa i konser-
wacja smartfonów, Naprawa i konserwacja sprzętu kompute-
rowego i telekomunikacyjnego, Udzielanie informacji zwią-
zanych z konserwacją i naprawą następujących towarów: 
telefony komórkowe i powiązane akcesoria, Udzielanie in-
formacji związanych z konserwacją i naprawą następujących 
towarów: telefony typu smartfon, laptopy, tablety, routery, 
modemy, komputery, sprzęt komputerowy, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, inteligentne bransoletki, opaski in-
teligentne, zegarki inteligentne, okulary inteligentne, mier-
niki inteligentne, inteligentne zamki, smartfony do noszenia 
na ciele lub odzieży i akcesoria, wyposażenie i części do wy-
żej wymienionych towarów.

(210) 549619 (220) 2022 11 25
(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pikutkowo
(540) (znak słowny)
(540) AquaPro
(510), (511) 2 Farby w postaci elastycznych powłok do fasad, 
Farby wewnętrzne, Farby zewnętrzne, 19 Beton, Budowlane 
elementy z betonu, Cement gotowy do użycia do celów 
budowlanych, Cementowe pokrycia ochronne, Niemeta-
lowe Elementy budowlane prefabrykowane, Niemetalowe 
Elementy budowlane w postaci płyt, Elementy budowlane 
z imitacji drewna, Fugi, Gips [materiał budowlany], Gotowa 
mieszanka suchej zaprawy murarskiej, Gotowa zaprawa, Go-
towe betonowe elementy budowlane, Kruszywo, Materiały 
budowlane niemetalowe, Materiały budowlane (nie z meta-
lu), Materiały budowlane na bazie wapna, Materiały budow-
lane i konstrukcyjne niemetalowe, Materiały cementujące, 
Materiały podłogowe (Niemetalowe -), Mieszanka zaprawy 
murarskiej, Mieszanki cementowe, Mieszanki do obrzutek 
tynkowych do celów konstrukcyjnych, Minerały do użytku 
w budownictwie, Niemetalowe części konstrukcyjne do ce-
lów budowlanych, Niemetalowe budowlane elementy fa-
sadowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, 

Ogniotrwałe powłoki cementowe, Okładzina tynkowa, Okła-
dziny tynkowe, Panele betonowe, Piasek budowlany, Piasek 
do użytku w budownictwie, Podłogi betonowe, Powłoki 
bitumiczne do użytku w budownictwie, Preparaty cemen-
tujące, Tynk, Tynk gipsowy, Tynk wykończeniowy wykonany 
z kolorowej sztucznej żywicy.

(210) 549683 (220) 2022 11 29
(731) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NatChemLab

(531) 26.02.12, 26.03.23, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji skóry 
osób po usunięciu zmian nowotworowych.

(210) 549740 (220) 2022 11 29
(731) JĘDRZEJCZAK PIOTR ROKUS, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chico for pets

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Torebki z tworzyw sztucznych na odchody 
zwierząt domowych, Torebki z papierowe na odchody zwierząt 
domowych, Łopatki wykonane z kartonu do usuwania odcho-
dów zwierząt domowych, Podkłady z tworzywa sztucznego 
do kuwet dla zwierząt domowych, Podkłady papierowe do ku-
wet dla zwierząt domowych, Papierowe podkładki do klatek 
dla zwierząt domowych, 28 Zabawki dla zwierząt, Gry, zabawki 
i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, Przytulanki 
w postaci zwierząt, Sprzęt sportowy dla zwierząt domowych.

(210) 549785 (220) 2022 11 30
(731) MAX WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Środki perfumeryjne 
i zapachowe, Olejki eteryczne, Płyny do pielęgnacji wło-
sów, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kosmetyki 
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do stosowania na skórę, 5 Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Dodatki dietetyczne, Napoje z dodatkami 
dietetycznymi, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Odżywcze 
suplementy diety, Ziołowe suplementy diety, Suplemen-
ty diety poprawiające zachowanie sprawności seksualnej, 
Suplementy diety poprawiające jakość snu, Suplementy 
diety poprawiające pamięć i koncentracje, Suplementy 
diety stymulujące aktywność mózgu, Suplementy diety 
wzmacniające włosy i skórę, Batony zawierające suple-
menty odżywcze, Batony energetyzujące stanowiące za-
mienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Proszki 
jako zamienniki posiłków, Odżywcze mieszanki do pi-
cia do stosowania jako zamienniki posiłków, 29 Koktajle 
mleczne, Napoje mleczne, Napoje z produktów mlecz-
nych, Napoje mleczne z przewagą mleka, Desery wykona-
ne z produktów mlecznych, Przekąski na bazie mleka, Ba-
toniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, 
Mleko w proszku, Mleko w proszku o różnych smakach, 
do przyrządzania napojów, 30 Czekolada, Batoniki, Bato-
ny zbożowe i energetyczne, Batoniki na bazie czekolady 
będące zamiennikami posiłków, Mąka, Produkty zbożowe, 
Słodycze czekoladowe, Słodycze nielecznicze, Wyroby cu-
kiernicze, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbe-
ty, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], 
32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne i gazowane, 
Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych.

(210) 549891 (220) 2022 12 02
(731) POTOPIANEK EWA, Cambridge, GB
(540) (znak słowny)
(540) Swim Boost
(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy 
korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], Prowadzenie zajęć fitness, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Udostępnianie filmów online nie do pobra-
nia, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usłu-
gi klubowe [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie], 45 Licencjonowanie własności 
intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektualnej 
i praw autorskich.

(210) 549952 (220) 2022 12 06
(731) MIERZWIŃSKI MARCIN, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NaturDay

(531) 05.03.15, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 549965 (220) 2022 12 06
(731) BALANSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.15.01, 01.13.15, 29.01.13
(510), (511) 10 Hiperbaryczne komory tlenowe do ce-
lów medycznych, do stosowania w terapii relaksacyjnej, 
41 Usługi w zakresie rekreacji, Zapewnianie infrastruktury re-
kreacyjnej i wypoczynkowej, 43 Usługi hotelowe, 44 Usługi 
spa, Masaże, Usługi terapeutyczne, Zabiegi terapeutyczne 
dla ciała, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Usługi w zakresie 
zabiegów upiększających, Zdrowotne usługi odnowy bio-
logicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała 
i ducha, Usługi fizjoterapii, Aromaterapia, Zabiegi kosmetycz-
ne, Usługi pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi ba-
rów tlenowych, Terapia ozonem.

(210) 550028 (220) 2022 12 06
(731) MIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MIA Forging Furniture
(510), (511) 6 Metale w formie sproszkowanej do drukarek 
3D, metale w postaci folii do drukarek, 7 Drukarki 3D, dłu-
gopisy do druku 3D, 17 Tworzywa sztuczne do druku 3D, 
filament z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, półprze-
tworzone włókna PLA do stosowania w druku 3D, półprze-
tworzone włókna ABS do stosowania w druku 3D, żywice 
i termoplasty sproszkowane do stosowania w druku 3D, klej 
adhezyjny do stabilizacji filamentu do stosowania w druku 
3D, 19 Podłogi parkietowe, Podłogi betonowe, Podłogi nie-
metalowe, Podłogi drewniane, Podłogi laminatowe, Podłogi 
gumowe, Drewniane podłogi parkietowe, Podłogi z drewna, 
Drewniane podłogi sportowe, Podłogi laminowane, nieme-
talowe, Płytki ceramiczne na podłogi, Podłogi z twardego 
drewna, Podłogi z imitacji drewna, Warstwy izolujące pod 
podłogi, Tymczasowe podłogi nie z metalu, Podłogi parkie-
towe wykonane z korka, Materiał na niemetalowe podłogi 
sportowe, Warstwy izolujące z korka pod podłogi, Tkaniny 
na warstwy izolujące pod podłogi, 20 Blaty stolików, gabloty, 
kartoteki, kwietniki, meble, meble biurowe, meble metalowe, 
meble sklepowe, meble szkolne, półki, półki dla biblioteki, 
półki do kartotek, półki magazynowe, pulpity, pulpity pod 
książki, regały, stoiska wystawowe, stojaki do wystawiania 
gazet, stojaki na czasopisma, stoliki, stoliki metalowe, stoli-
ki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome pod kompute-
ry, stoły kreślarskie, tablice ogłoszeniowe, meble sklepowe, 
stojaki na czasopisma, kontuary, gabloty, półki, regały, lady, 
stoły, stojaki do wystawiania gazet, podstawki na towar, 
stojaki do wystawiania towarów, akcesoria meblowe, wie-
szaki na towar, 28 Rękawice bokserskie i do kick-boxingu, 
ochraniacze używane w sportach siłowych i sportach walki, 
w tym ochraniacze głowy, Ringi bokserskie i do kick-boxin-
gu, Maty do uprawiania zapasów, judo, sumo i sambo, Sztan-
gi do podnoszenia ciężarów, hantle, pasy do podnoszenie 
ciężarów, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, Sprzęt do upra-
wiania kulturystyki, przyrządy do gimnastyki, przyrządy 
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mechaniczne do gimnastyki, trampoliny sportowe, rowery 
treningowe stacjonarne, rolki do rowerów treningowych sta-
cjonarnych, pasy do podnoszenia ciężarów, torby sportowe, 
torby na sprzęt do krykieta, sprzęt do wspinaczki górskiej, 
w tym urządzenia zaciskowe, bloki startowe, dyski sporto-
we, sportowe ekrany maskujące, przyrządy do gimnastyki 
leczniczej, urządzenia do gimnastyki leczniczej, 35 Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować u hurtownika me-
bli sklepowych, stojaków na czasopisma, kontuarów, gablot, 
półek, regałów, lad, stołów, stojaków do wystawiania gazet, 
reklama, komunikacja społeczna (public relations), marke-
ting obejmujący organizację sprzedaży towarów łącznie 
z ich znakowaniem, usługi agencji multimedialnej w zakre-
sie reklamy firm i towarów, projektowanie i organizowanie 
środków reklamy, szkolenie personelu, konsulting w zakresie 
działalności handlowej, analizy rynku, modernizacja syste-
mów wystawienniczych i ekspozycyjnych, doradztwo w za-
kresie usług marketingowych, opracowywanie materiałów 
promocyjnych i reklamowych, 40 Drukowanie 3D, wynajem 
drukarek 3D, 42 Projektowanie mebli sklepowych i urządzeń 
do ekspozycji towaru, graficzne opracowywanie systemów 
identyfikacji wizualnej, usługi architektoniczne i związane 
z projektowaniem wnętrz.

(210) 550033 (220) 2022 12 06
(731) W.S. KISZŁO I GRYGIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WS WYTWÓRNIA SYLWETKI

(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 41 Usługi w zakresie treningu fizycznego, In-
struktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, Udostępnianie informacji 
dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, 
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Trening osobisty [szko-
lenie], Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Wirtualne 
usługi treningów sprawności fizycznej, Usługi treningowe 
w zakresie aerobiku, Udostępnianie obiektów i sprzętu tre-
ningowego, Usługi trenera osobistego (trening sprawności 
fizycznej], Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, 
Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, Udzielanie 
informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednic-
twem strony internetowej online.

(210) 550094 (220) 2022 12 08
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) CHRUP’US
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owo-
ce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, 
warzywa przetworzone, przekąski warzywne, Pasty warzyw-

ne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, 
sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania 
gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy 
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, eks-
trakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje 
i tłuszcze jadalne.

(210) 550121 (220) 2022 12 09
(731) ROGOZIŃSKA INEZ, Chomiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERBINESS

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki aromatyczne, Olejki eteryczne, Olej-
ki perfumowane, Olejki do kąpieli, Olejki do masażu, Płyny 
odtłuszczające dla celów kosmetycznych, Pianki do kąpieli, 
Żele pod prysznic, Płyny do kąpieli, Zapachy do kąpieli, Sól 
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, Peelingi do ciała, 
Mleczka do kąpieli, Mleczka kosmetyczne, Toniki kosme-
tyczne, Woreczki zapachowe do kąpieli, Mydła, Odżywki 
do włosów, Maseczki do włosów, Żele do włosów, Lakiery 
do włosów, Szampony, Wody toaletowe, Wody zapachowe, 
Perfumy, Preparaty zapachowe do szaf i garderób, Prepara-
ty kosmetyczne do opalania się, Preparaty do aromaterapii, 
Woski do ciała, Parafiny do ciała, Kremy do ciała, Balsamy 
do ciała, Pumeksy, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Ekstrakty kwiatowe do perfum, Dezodoranty 
do użytku osobistego, Wyroby perfumeryjne do aromatyzo-
wania pomieszczeń, 4 Świece i knoty do oświetlania, Świece 
zapachowe pachnący wosk do produkcji świec, 5 Preparaty 
sanitarne do higieny osobistej inne niż przybory toaletowe, 
Dezodoranty do odświeżania powietrza inne niż do użytku 
osobistego, Środki do odświeżania powietrza, Odświeżacze 
do powietrza, Odświeżacze zapachu do mebli, dywanów 
i pomieszczeń, Preparaty do nasycania wonią i nadawa-
nia zapachu powietrzu, Preparaty neutralizujące zapachy, 
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum, 
środków czystości, chemii gospodarczej, napachniaczy 
i odświeżaczy powietrza pomieszczeń i mebli, świec zapa-
chowych, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania po-
wietrza, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia po-
wierzchni, kosmetyków samochodowych oraz samochodo-
wych odświeżaczy powietrza, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
za pośrednictwem internetu kosmetyków, perfum, środków 
czystości, chemii gospodarczej, napachniaczy i odświeża-
czy powietrza pomieszczeń i mebli, świec zapachowych, 
preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, ak-
cesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, 
kosmetyków samochodowych oraz samochodowych od-
świeżaczy powietrza, Promocja sprzedaży, Informacja han-
dlowa, 41 Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie prowadzenia 
działalności szkoleniowej i kulturalno - oświatowej, Doskona-
lenie zawodowe, Usługi w zakresie organizowania i admini-
strowania wystawami o charakterze kulturalnym i edukacyj-
nym, Usługi animatorów - kultura i rozrywka, Organizowanie 
i obsługa imprez edukacyjnych, Organizowanie konkursów 
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, Organizowa-
nie i prowadzenie przyjęć, zjazdów, konferencji, kongresów 
i sympozjów, Usługi publikowania elektronicznego on-line 
książek i periodyków, Usługi publikowania książek, Publiko-
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Pisanie tekstów 
edukacyjnych, innych niż reklamowych, Produkcja filmów 
edukacyjnych, utworów muzycznych, Produkcja programów 
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radiowych i telewizyjnych, Wypożyczanie edukacyjnych na-
grań dźwiękowych, Sprawdziany edukacyjne, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line, Wypożyczanie książek 
i periodyków, Wypożyczanie podręczników, Fotoreportaże, 
Organizowanie imprez plenerowych kulturalnych, rozryw-
kowych i sportowych, Tłumaczenia, Organizacja planowanie 
i wręczanie nagród za osiągnięcia w medycynie w dziedzinie 
aromaterapii.

(210) 550138 (220) 2022 12 11
(731) Q4NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q4Net QUALITY FOR NETWORKING

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instala-
cja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, 
Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci kompu-
terowych i technologii informacyjnej, Instalacja okablo-
wania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego,  
38 Zapewnianie instalacji telekonferencyjnych, Dostarcza-
nie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 
Usługi sieci telekomunikacyjnych, Udostępnianie instalacji 
telekomunikacyjnych, Wynajem sprzętu do transmisji in-
formacji, Wynajem sprzętu do transmisji obrazów, Wypo-
życzanie aparatury i instalacji telekomunikacyjnych, Wypo-
życzanie sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, 42 Analizy 
wykonalności projektu, Badania w zakresie projektowania 
komputerów, Projektowanie i opracowywanie sieci teleko-
munikacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, Diagnozowanie problemów 
ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, 
Integracja systemów i sieci komputerowych, Monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
Opracowywanie sieci komputerowych, Usługi doradcze 
i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryfe-
ryjnych, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Zarządzanie 
projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego 
przetwarzania danych [EDP], Wykrywanie i usuwanie usterek 
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Zapewnianie 
infrastruktury centrów danych.

(210) 550155 (220) 2022 12 09
(731) NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEAS NCBR

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, 
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia 
i do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, stero-

wania regulacji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu lub danych, Nagrane media i media do po-
brania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub 
analogowe media do nagrywania i przechowywania da-
nych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu-
cenie monety, Kasy rejestrujące, urządzenia liczące, Kompu-
tery i peryferyjne urządzenia komputerowe, Skafandry dla 
nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurko-
wania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla 
nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, Urzą-
dzenia do gaszenia ognia, 35 Reklama, Zarządzanie, organi-
zacja i administracja w biznesie, Prace biurowe, 41 Naucza-
nie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, Analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi 
w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli 
jakości uwierzytelniania, Projektowanie i rozwój komputero-
wego sprzętu i oprogramowania.

(210) 550182 (220) 2022 12 12
(731) ŁOPATA BARTŁOMIEJ KETRAL, Rzeniszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ketral.pl

(531) 15.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 Chwytaki przeładunkowe, łyżki do koparek, 
12 Gąsienice do pojazdów, Płytki do gąsienic, Kabiny po-
jazdów, Koła pojazdów, Kołpaki do kół pojazdów, Łańcuchy 
napędowe, Prowadnice łańcucha gąsienicy, Mechanizmy 
napędowe do pojazdów lądowych, Mechanizmy różnicowe 
do pojazdów lądowych, Podwozia pojazdów, Przekładnie 
redukcyjne pojazdów lądowych, 35 Prowadzenie punktów 
sprzedaży maszyn budowlanych, części zamiennych i pod-
zespołów do maszyn budowlanych, części zamiennych 
i podzespołów do koparek, Prowadzenie sprzedaży wysył-
kowej części zamiennych i podzespołów do maszyn bu-
dowlanych, Prowadzenie sklepu internetowego z częściami 
zamiennymi i podzespołami do maszyn budowlanych.

(210) 550198 (220) 2022 12 12
(731) ŁOPATA BARTŁOMIEJ KETRAL, Rzeniszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KTL

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Napinacze gąsienic, osłony łańcuchów gąsie-
nic, rolki jezdne, rolki podtrzymujące, 12 Gąsienice gumowe, 
łańcuchy gąsienic, koła napędowe, koła napędowe segmen-
towe, koła napinające, płytki gąsienic, przekładnie jazdy.

(210) 550203 (220) 2022 12 13
(731) GHELAMCO THE BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z tych materiałów, Ak-
tówki [artykuły biurowe], Almanachy [roczniki], Atlasy, Bielizna 
stołowa papierowa, Biuletyny informacyjne, Bloki [artykuły 
papiernicze], Bony wartościowe, Broszury, Chorągiewki papie-
rowe, Czasopisma [periodyki], Etykiety nie z materiału tekstyl-
nego, Gazety, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Karty poczto-
we, Katalogi, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki 
z kartonu lub papieru, Książki, mapy geograficzne, Materiały 
do pisania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane, Na-
lepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Obrazy 
[malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Okładki, ob-
woluty [artykuły papiernicze], Oprawy książek, Papier do pisa-
nia [listowy], Papier do zawijania, Papier w arkuszach [artykuły 
piśmienne], Podkładki na biurko, Podręczniki [książki], Pudełka 
kartonowe lub papierowe, Pudełka na pióra, Ramki i stojaki 
do fotografii, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], 
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], Torby 
papierowe, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papie-
ru lub tworzyw sztucznych, Ulotki, Wstążki papierowe, Zeszyty 
do pisania lub rysowania, Znaczki pocztowe, Druki, Materia-
ły introligatorskie, Fotografie, Papierowe materiały biurowe, 
Segregatory [materiały biurowe], Materiały piśmienne, Kleje 
do celów biurowych lub domowych, Materiały przeznaczone 
dla artystów, Pędzle do malowania, Maszyny do pisania i ar-
tykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe [z wyjątkiem przyrządów], Materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania, Czcionki drukarskie, Matryce 
do druku ręcznego, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kar-
tonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i arty-
kuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Rękawiczki, Paski tekstylne, Krawaty, 
Apaszki, Szale, Odzież reklamowa, 35 Reklama, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności 
gospodarczej, Prace biurowe, Usługi menedżerskie, Prowa-
dzenie interesów osób trzecich, Usługi badania rynku, w tym 
w celach handlowych, Usługi promocyjne dotyczące inwe-
stycji finansowych w zakresie nieruchomości, w tym centrów 
handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, Ad-
ministrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów z branży odzieżowej, 
papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upo-
minkami umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych 
towarów, Organizowanie aukcji, wernisaży, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub re-
klamowych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz 
związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające nabyw-
cy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielo-
branżowym, galerii handlowej i supermarkecie, Wynajmowa-
nie kopiarek, Przeprowadzanie testów psychometrycznych 
w celu doboru personelu, Wynajmowanie dystrybutorów 
automatycznych, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 36 Ubez-
pieczenia, Działalność finansowa, Bankowość, Ubezpieczenia 
majątkowe [nieruchomości], Usługi w zakresie nieruchomości 
związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nierucho-
my, Ubezpieczenia budynków, Ubezpieczenia hipoteczne, 
Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, 

Operacje i usługi finansowe, Usługi kredytowe, Administro-
wanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami 
handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, Po-
średnictwo w zakresie zakupu na raty, Pośrednictwo w najmie 
i handlu nieruchomościami, Prowadzenie zbiórek na cele do-
broczynne, Emisja i obsługa bonów wartościowych i kart kre-
dytowych, Usługi wyceny finansowej, Prowadzenie rozliczeń 
finansowych transakcji, w tym związanych z najmem, kupnem 
lub sprzedażą nieruchomości, Sponsorowanie finansowe, Wy-
cena dzieł sztuki, Przyjmowanie przedmiotów w depozyt, Po-
średnictwo ubezpieczeniowe, Badania rynku nieruchomości, 
Usługi bankomatów, Prowadzenie punktów wyceny biżuterii, 
Prowadzenie kantorów wymiany walut, Usługi finansowe, 
monetarne i bankowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Wy-
najem powierzchni biurowej, 37 Usługi budowlane, Naprawy 
betonu, Naprawy elementów betonowych, Usługi instalacyj-
ne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, Montaż i naprawy budynków i budowli, Na-
prawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, Informa-
cja budowlana, Sprzątanie budynków, Usługi punktów pral-
niczych, Instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, 
Konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, Budowa 
i naprawy obiektów magazynowych, Instalacja, konserwacja 
i naprawy maszyn, Montaż rusztowań, Mycie okien, Instalowa-
nie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłod-
niczych, Naprawa i wymiana opon samochodowych, Instalo-
wanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłama-
niowych, Instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym 
telefonów, 38 Udostępnianie komputerowej bazy danych, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi sportowe, Orga-
nizowanie imprez sportowych i kulturalnych, Usługi klubów 
fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
loterii, Organizowanie zawodów sportowych, Wypożyczanie 
nagrań filmowych i dźwiękowych, Organizowanie i prowa-
dzenie dyskotek, Organizowanie festiwali sztuki, w tym festi-
wali filmowych, Usługi klubów sportowych, Organizowanie 
konkursów rozrywkowych, Usługi lunaparków, Kultura fizycz-
na, Organizowanie konkursów piękności, Muzea, Planowanie 
przyjęć, Informacja o wypoczynku, Zapewnianie infrastruk-
tury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Wypożyczanie sprzętu 
sportowego, Filmowanie, Reportaże fotograficzne, Wystawy 
sztuki, 42 Usługi w zakresie badań naukowych i technicznych 
oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badaw-
cze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, Budowa i analizy systemów komputero-
wych, Testowanie nowych produktów oraz opracowywanie 
nowych produktów, Dekoracja wnętrz, Wypożyczanie kom-
puterów, Konserwacja oprogramowania komputerów, Usługi 
grafiki artystycznej, Stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, 
Projektowanie budowlane, 43 Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Dostarczanie 
potraw i napojów, Usługi barów, restauracji, kafeterii, fast-fo-
odów, Opieka nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, 
Zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, Usługi opieki nad 
dziećmi świadczone w obiektach handlowych, Wypożycza-
nie konstrukcji przenośnych w postaci namiotów, podestów 
i estrad, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie 
pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa 
i leśnictwa, 45 Informacja o modzie, Opieka prawna, Admini-
strowanie prawami autorskimi w zakresie dzieł sztuki, Usłu-
gi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób 
i mienia.
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(210) 550227 (220) 2022 12 12
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowny)
(540) DZIKA STRONA ŻYCIA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 550228 (220) 2022 12 12
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowny)
(540) WILD SIDE OF LIFE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 550252 (220) 2022 12 13
(731) PM Tobakk Norge AS, Oslo, NO
(540) (znak słowny)
(540) PETTERØE’S
(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) 550263 (220) 2022 12 14
(731) ENERGY WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.15.01, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, 36 Usługi udzielania pożyczek 
i kredytów, usługi leasingowe, 39 Transport i dostawy towa-
rów, Transport i przechowywanie odpadów, Pozbywanie się 
[transport] odpadów, Usługi transportowe, 40 Przetwarza-
nie odpadów, Recykling odpadów, Usługi recyklingu oleju 
do gotowania i oleju roślinnego, Usługi z zakresu zarządzania 
odpadami [recykling].

(210) 550273 (220) 2022 12 13
(731) Providence International AG, Genewa, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BP Baza Paliw

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 4 Benzyna, Olej napędowy, Oleje silnikowe, 
Dodatki niechemiczne do paliwa, Paliwa, Paliwa mineralne, 
Paliwo benzenowe, Paliwo gazowe, Paliwo na bazie alkoho-
lu, Paliwo na bazie ksylenu, Rozpylone mieszanki paliwowe, 
Zestalone gazy jako paliwo, 35 Sprzedaż detaliczna lub hur-
towa benzyny, Oleju napędowego, Olejów silnikowych, Do-
datków niechemicznych do paliwa, Paliw, Paliw mineralnych, 
Paliw benzenowych, Paliw gazowych, Paliw na bazie alkoho-
lu, Paliw na bazie ksylenu, Rozpylonych mieszanek paliwo-
wych, Zestalonych gazów jako paliw, 39 Dostawa towarów, 
Informacja o składowaniu, Informacja o transporcie, Loka-
lizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, 
Logistyka transportu, Składowanie towarów, Spedycja, Prze-
wożenie, Przewóz samochodami ciężarowymi, Transport.

(210) 550530 (220) 2022 12 20
(731) PAWEŁEK MAŁGORZATA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bespokey

(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 10 Aparaty ortopedyczne do unieruchamiania 
stawów, Artykuły ortopedyczne, Balkoniki dla osób niepeł-
nosprawnych, Bandaże do stawów, Bandaże elastyczne, 
Bandaże na kolana [usztywniające], Bandaże ortopedyczne, 
Bandaże ortopedyczne na kolana, Bandaże podtrzymujące 
do stawów, Bandaże usztywniające na stawy, Gorsety do ce-
lów medycznych, Gorsety ortopedyczne do ciała ludzkiego, 
Instrumenty ortopedyczne, Kule dla osób z dolegliwościami 
kolan, Medyczne aparaty ortopedyczne, Medyczne środ-
ki podtrzymujące do ciała, Nakolanniki w postaci opasek 
elastycznych [inne niż artykuły sportowe], Nasadki do kul 
inwalidzkich, Obuwie do ćwiczeń [ortopedyczne], Obuwie 
do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, Obuwie ortotycz-
ne, Opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, Opaski 
elastyczne do unieruchamiania stawów, Opaski gipsowane 
do celów ortopedycznych, Opaski na kolano do celów me-
dycznych, Opaski uciskowe na kostkę do użytku medycz-
nego, Ortezy, Ortezy stóp, Ortopedyczne aparaty, Ortope-
dyczne bandaże usztywniające, Ortopedyczne opatrunki 
uciskowe, Ortopedyczne poduszki do stóp, Ortopedyczne 
przyrządy unieruchamiające, Ortopedyczne separatory 
do palców u stóp, Ortopedyczne wkładki do obuwia, Or-
topedyczne wkładki z podparciem łuku stopy, Ortopedycz-
ne wyroby pończosznicze, Ortopedyczne środki lecznicze, 
Osłony na podramienne poduszeczki kul, Osłony na rączki 
kul, Pasy do celów ortopedycznych, Pasy lędźwiowe, Pode-
szwy ortopedyczne, Podkładki odciążające pod palce u stóp 
[ortopedyczne], Podkładki ortopedyczne do pięt, Podkładki 
ortopedyczne do stóp, Podkładki pod palce u stóp [ortope-
dyczne], Podkładki pod pięty do użytku ortopedycznego, 
Podtrzymujące opaski elastyczne [bandaże], Poduszki do sie-
dzeń wózków inwalidzkich [do użytku medycznego], Po-
duszki do użytku ortopedycznego, Poduszki ortopedyczne, 
Prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku pod-
czas operacji ortopedycznych, Płytki kręgosłupowe [przyrzą-
dy medyczne], Siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy 
medyczne], Silikonowe urządzenia ortopedyczne, Sprzęt 
wspomagający poruszanie się [do celów medycznych], Sta-
bilizatory kolana do celów medycznych, Stabilizatory kostki 
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do celów medycznych, Stabilizatory pleców do celów me-
dycznych, Stabilizatory łokcia do celów medycznych, Śruby 
gąbczaste w postaci ortopedycznych przyrządów chirur-
gicznych, Szyny do palców, Szyny ortopedyczne, Taśmy 
ortopedyczne, Temblaki [bandaże podtrzymujące], Urzą-
dzenia ortopedyczne do stóp końsko-szpotawych, Wkładki 
do butów wyprofilowane [ortopedyczne], Wkładki do le-
czenia korekcyjnego schorzeń kończyn dolnych, Wkładki 
do leczenia korekcyjnego schorzeń stóp, Wkładki do obu-
wia do użytku ortopedycznego, Wkładki do palców u stóp 
do obuwia [ortopedyczne], Wkładki do pantofli domowych 
[ortopedyczne], Wkładki miękkie [ortopedyczne], Wkładki 
na płaskostopie, Wkładki nastawiające do palców u stóp [or-
topedyczne], Wkładki ortopedyczne do obuwia, Wymienne 
wkładki ortopedyczne, Wyściółki do ortopedycznych opa-
trunków gipsowych, Wzorniki do celów ortopedycznych, 
Wózki na kółkach przystosowane do użytku jako pomoc 
w chodzeniu, Wkładki z podparciem łuku stopy do obuwia 
ortopedycznego, Implanty ortopedyczne, Ortopedyczne 
protezy stawów biodrowych, Ortopedyczne wszczepialne 
protezy stawów, Protezy do leczenia medycznego, Artykuły 
ortopedyczne w szczególności protezy tułowia i kończyn, 
Poduszka ortopedyczna, Gorsety ortopedyczne, kamizelki 
ortopedyczne, Kołnierze ortopedyczne, Bandaże usztyw-
niające ortopedyczne, Artykuły ortopedyczne i przyrządy 
ułatwiające poruszanie się, Aparatura ortopedyczna stoso-
wana przy uszkodzeniach kręgów, 44 Dopasowywanie urzą-
dzeń ortopedycznych, Dopasowanie urządzeń i aparatów  
ortopedycznych, Usługi doradcze w zakresie implantów  
ortopedycznych.

(210) 550553 (220) 2022 12 20
(731) MANAGEMENT BACHLEDA-CURUŚ SPÓŁKA JAWNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BACHLEDA RESORT ZAKOPANE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Drukowane materiały hotelarskie, Afisze, Pla-
katy, Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma, Formu-
larze, Blankiety, Druki, Fotografie, Gazety, Indeksy, Skorowi-
dze, Kalendarze, Katalogi, Koperty, Książki, Makiety architek-
toniczne, Mapy geograficzne, Materiały do pisania, Materiały 
drukowane, Notatniki, Notesy, Obrazy, Zdjęcia, Papier, Papier 
listowy, Periodyki, Podręczniki, Prospekty, Publikacje dru-
kowane, Rysunki, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, 
Skoroszyty na dokumenty, Ulotki, Zawiadomienia, 35 Agencje 
reklamowe, Badania biznesowe, Badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania 
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama 
pocztowa, Ekonomiczne prognozy, Organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, Organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Outsourcing, Doradz-
two biznesowe, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Reklama, 
Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednic-

twem sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi 
pośrednictwa biznesowego, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie 
administracyjne hotelami, Zarządzenie hotelami dla osób 
trzecich, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
39 Organizowanie podróży do i z hotelu, Dostarczanie ga-
zet, Dostarczanie kwiatów, Dostawa towarów, Eskortowanie 
podróżnych, Organizowanie rejsów, Parkowanie samocho-
dów, Wypożyczanie pojazdów, Transport powietrzny, Prze-
noszenie, przewóz bagaży, Rezerwacja miejsc na podróż, 
Rezerwacja transportu, Transport, Transport pasażerski, 
Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celu podróży, 
Usługi car-sharingu, Usługi kierowców, Usługi taksówek, 
Usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi 
w zakresie organizowania wycieczek, Wynajem: autokarów, 
samochodów, statków powietrznych, garaży, koni, miejsc 
parkingowych, Wypożyczanie samochodów wyścigowych, 
41 doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, Infor-
macja: o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekreacji, 
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, orga-
nizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: koncertów, 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warszta-
tów, szkoleń, kursów, konkursów piękności, loterii, wystaw, 
widowisk, zawodów sportowych, organizowanie widowisk 
[impresariat], planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, wy-
pożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów 
i sprzętu: rekreacyjnego, sportowego, do gry w golfa, usługi 
agencji dystrybucji biletów, usługi artystów estradowych, 
usługi biblioteczne, usługi klubowe, usługi muzeów, usłu-
gi parków rozrywki, pokazy filmowe, usługi rozrywkowe, 
usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, usługi w zakre-
sie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami, 
wynajmowanie kortów tenisowych, obiektów sportowych, 
wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie spektakli: na żywo, 
rewiowych, 43 Biura zakwaterowania, Hotele, Motele, Pen-
sjonaty, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Ośrod-
ki wypoczynkowe, Domy turystyczne, Hotele dla zwierząt, 
Organizowanie zakwaterowania hotelowego, wakacyjnego, 
Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zakwaterowanie dla 
turystów, Rezerwacja pokoi, pokoi dla podróżnych, miejsc 
w pensjonatach, Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych, Ocena zakwaterowania 
wakacyjnego, Wynajem budynków przenośnych, Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Bary, Bary 
szybkiej obsługi, Catering, Herbaciarnie, Kafeterie, Koktajlba-
ry, Stołówki, Bufety, Restauracje samoobsługowe, oferujące 
dania na wynos, Restauracje z grillem, Restauracje washo-
ku, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi: barowe, 
hotelowe, recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, 
restauracyjne, Wynajem urządzeń oświetleniowych, Wy-
najmowanie sal na zebrania, Wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej, szklanych naczyń, namiotów, urzą-
dzeń do gotowania, Zapewnianie obiektów i wyposażenia  
kempingowego.

(210) 550555 (220) 2022 12 20
(731) MANAGEMENT BACHLEDA-CURUŚ SPÓŁKA JAWNA, 

Zakopane
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BACHLEDA HOTEL KASPROWY

(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Drukowane materiały hotelarskie, Afisze, Pla-
katy, Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma, Formula-
rze, Blankiety, Druki, Fotografie, Gazety, Indeksy, Skorowidze, 
Kalendarze, Katalogi, Koperty, Książki, Makiety architekto-
niczne, Mapy geograficzne, Materiały do pisania, Materiały 
drukowane, Notatniki, Notesy, Obrazy, Zdjęcia, Papier, Papier 
listowy, Periodyki, Podręczniki, Prospekty, Publikacje druko-
wane, Rysunki, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Sko-
roszyty na dokumenty, Ulotki, Zawiadomienia, 35 Agencje 
reklamowe, Badania biznesowe, Badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania ryn-
kowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama 
pocztowa, Ekonomiczne prognozy, Organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, Organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Outsourcing, Doradz-
two biznesowe, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Reklama, Re-
klama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, 
Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Usługi doradcze w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywno-
ści biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa 
biznesowego, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Za-
rządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie administracyjne 
hotelami, Zarządzanie hotelami dla osób trzecich, Pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 39 Organizowa-
nie podróży do i z hotelu, Dostarczanie gazet, Dostarczanie 
kwiatów, Dostawa towarów, Eskortowanie podróżnych, Or-
ganizowanie rejsów, Parkowanie samochodów, Wypożycza-
nie pojazdów, Transport powietrzny, Przenoszenie, przewóz 
bagaży, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transpor-
tu, Transport, Transport pasażerski, Udzielanie wskazówek 
o trasie dojazdu do celu podróży, Usługi car-sharingu, Usługi 
kierowców, Usługi taksówek, Usługi transportu na wycieczki 
ze zwiedzaniem, Usługi w zakresie organizowania wycieczek, 
Wynajem: autokarów, samochodów, statków powietrznych, 
garaży, koni, miejsc parkingowych, Wypożyczanie samocho-
dów wyścigowych, 41 Doradztwo zawodowe, Fotografia, 
Fotoreportaże, Informacja: o edukacji, o imprezach rozryw-
kowych, o rekreacji, Organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie i pro-
wadzenie: koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, warsztatów, szkoleń, kursów, konkursów piękno-
ści, loterii, wystaw, widowisk, zawodów sportowych, Usługi 
organizowania widowisk [impresariat], Planowanie przyjęć, 
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie 
zajęć fitness, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, Wypożyczanie sprzętu sportowego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, sportowe-

go, do gry w golfa, Usługi agencji dystrybucji biletów, Usługi 
artystów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi klubowe, 
Usługi muzeów, Usługi parków rozrywki, Pokazy filmowe, 
Usługi rozrywkowe, Usługi trenerskie, Usługi trenera osobi-
stego, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, Usługi zwią-
zane z dyskotekami, Wynajmowanie kortów tenisowych, 
obiektów sportowych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wystawia-
nie spektakli: na żywo, rewiowych, 43 Biura zakwaterowania, 
Hotele, Motele, Pensjonaty, Domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, Ośrodki wypoczynkowe, Domy turystyczne, 
Hotele dla zwierząt, Organizowanie zakwaterowania hote-
lowego, wakacyjnego, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, 
Zakwaterowanie dla turystów, Rezerwacja pokoi, pokoi dla 
podróżnych, miejsc w pensjonatach, Rezerwacje miejsc 
w hotelach, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, Ocena 
zakwaterowania wakacyjnego, Wynajem budynków przeno-
śnych, Organizowanie posiłków w hotelach, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Bary, Bary szybkiej obsługi, Catering, Herbaciarnie, Kafeterie, 
Koktajlbary, Stołówki, Bufety, Restauracje samoobsługowe, 
oferujące dania na wynos, Restauracje z grillem, Restauracje 
washoku, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi: ba-
rowe, hotelowe, recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania, restauracyjne, Wynajem urządzeń oświetleniowych, 
Wynajmowanie sal na zebrania, Wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej, szklanych naczyń, namiotów, urzą-
dzeń do gotowania, Zapewnianie obiektów i wyposażenia  
kempingowego.

(210) 550556 (220) 2022 12 20
(731) MANAGEMENT BACHLEDA-CURUŚ SPÓŁKA JAWNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BACHLEDA HOTEL WERSAL

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Drukowane materiały hotelarskie, Afisze, 
Plakaty, Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma, 
Formularze, Blankiety, Druki, Fotografie, Gazety, Indeksy, 
Skorowidze, Kalendarze, Katalogi, Koperty, Książki, Makiety 
architektoniczne, Mapy geograficzne, Materiały do pisania, 
Materiały drukowane, Notatniki, Notesy, Obrazy, Zdjęcia, 
Papier, Papier listowy, Periodyki, Podręczniki, Prospekty, 
Publikacje drukowane, Rysunki, Skoroszyty, Skoroszyty 
do dokumentów, Skoroszyty na dokumenty, Ulotki, Zawia-
domienia, 35 Agencje reklamowe, Badania biznesowe, Ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii 
publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, 
Bezpośrednia reklama pocztowa, Ekonomiczne prognozy, 
Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Outsourcing, Doradztwo biznesowe, Pokazy towarów, Po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
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zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Roz-
powszechnianie reklam, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowe-
go, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
biznesowe hotelami, Zarządzanie administracyjne hotela-
mi, Zarządzenie hotelami dla osób trzecich, Pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, 39 Organizowanie 
podróży do i z hotelu, Dostarczanie gazet, Dostarczanie 
kwiatów, Dostawa towarów, Eskortowanie podróżnych, 
Organizowanie rejsów, Parkowanie samochodów, Wypo-
życzanie pojazdów, Transport powietrzny, Przenoszenie, 
przewóz bagaży, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwa-
cja transportu, Transport, Transport pasażerski, Udziela-
nie wskazówek o trasie dojazdu do celu podróży, Usługi  
car-sharingu, Usługi kierowców, Usługi taksówek, Usługi 
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi w zakre-
sie organizowania wycieczek, Wynajem: autokarów, sa-
mochodów, statków powietrznych, garaży, koni, miejsc 
parkingowych, Wypożyczanie samochodów wyścigowych,  
41 doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, In-
formacja: o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekre-
acji, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,  
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: kon-
certów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
warsztatów, szkoleń, kursów, konkursów piękności, loterii, 
wystaw, widowisk, zawodów sportowych, organizowanie 
widowisk [impresariat], planowanie przyjęć, prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, 
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, sportowego, do gry 
w golfa, usługi agencji dystrybucji biletów, usługi artystów 
estradowych, usługi biblioteczne, usługi klubowe, usługi 
muzeów, usługi parków rozrywki, pokazy filmowe, usługi 
rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane 
z dyskotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, obiek-
tów sportowych, wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie 
spektakli: na żywo, rewiowych, 43 Biura zakwaterowania, 
Hotele, Motele, Pensjonaty, Domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, Ośrodki wypoczynkowe, Domy turystyczne, 
Hotele dla zwierząt, Organizowanie zakwaterowania hote-
lowego, wakacyjnego, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, 
Zakwaterowanie dla turystów, Rezerwacja pokoi, pokoi dla 
podróżnych, miejsc w pensjonatach, Rezerwacje miejsc 
w hotelach, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, Oce-
na zakwaterowania wakacyjnego, Wynajem budynków 
przenośnych, Organizowanie posiłków w hotelach, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Bary, Bary szybkiej obsługi, Catering, Her-
baciarnie, Kafeterie, Koktajlbary, Stołówki, Bufety, Restau-
racje samoobsługowe, oferujące dania na wynos, Restau-
racje z grillem, Restauracje washoku, Rezerwacja stolików 
w restauracjach, Usługi: barowe, hotelowe, recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania, restauracyjne, Wynajem 
urządzeń oświetleniowych, Wynajmowanie sal na zebrania, 
Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych 
naczyń, namiotów, urządzeń do gotowania, Zapewnianie 
obiektów i wyposażenia kempingowego.

(210) 550557 (220) 2022 12 20
(731) MANAGEMENT BACHLEDA-CURUŚ SPÓŁKA JAWNA, 

Zakopane

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BACHLEDA GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Drukowane materiały hotelarskie, Afisze, Pla-
katy, Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma, Formula-
rze, Blankiety, Druki, Fotografie, Gazety, Indeksy, Skorowidze, 
Kalendarze, Katalogi, Koperty, Książki, Makiety architekto-
niczne, Mapy geograficzne, Materiały do pisania, Materiały 
drukowane, Notatniki, Notesy, Obrazy, Zdjęcia, Papier, Papier 
listowy, Periodyki, Podręczniki, Prospekty, Publikacje druko-
wane, Rysunki, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Sko-
roszyty na dokumenty, Ulotki, Zawiadomienia, 35 Agencje 
reklamowe, Badania biznesowe, Badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania ryn-
kowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama 
pocztowa, Ekonomiczne prognozy, Organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, Organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Outsourcing, Doradz-
two biznesowe, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Reklama, Re-
klama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, 
Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Usługi doradcze w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywno-
ści biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa 
biznesowego, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Za-
rządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie administracyjne 
hotelami, Zarządzanie hotelami dla osób trzecich, Pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 39 Organizowa-
nie podróży do i z hotelu, Dostarczanie gazet, Dostarczanie 
kwiatów, Dostawa towarów, Eskortowanie podróżnych, Or-
ganizowanie rejsów, Parkowanie samochodów, Wypożycza-
nie pojazdów, Transport powietrzny, Przenoszenie, przewóz 
bagaży, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transpor-
tu, Transport, Transport pasażerski, Udzielanie wskazówek 
o trasie dojazdu do celu podróży, Usługi car-sharingu, Usługi 
kierowców, Usługi taksówek, Usługi transportu na wycieczki 
ze zwiedzaniem, Usługi w zakresie organizowania wycieczek, 
Wynajem: autokarów, samochodów, statków powietrznych, 
garaży, koni, miejsc parkingowych, Wypożyczanie samocho-
dów wyścigowych, 41 Doradztwo zawodowe, Fotografia, 
Fotoreportaże, Informacja: o edukacji, o imprezach rozryw-
kowych, o rekreacji, Organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie i pro-
wadzenie: koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, warsztatów, szkoleń, kursów, konkursów piękno-
ści, loterii, wystaw, widowisk, zawodów sportowych, Usługi 
organizowania widowisk [impresariat], Planowanie przyjęć, 
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie 
zajęć fitness, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, Wypożyczanie sprzętu sportowego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, sportowe-
go, do gry w golfa, Usługi agencji dystrybucji biletów, Usługi 
artystów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi klubowe, 



36 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT8/2023

Usługi muzeów, Usługi parków rozrywki, Pokazy filmowe, 
Usługi rozrywkowe, Usługi trenerskie, Usługi trenera osobi-
stego, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, Usługi zwią-
zane z dyskotekami, Wynajmowanie kortów tenisowych, 
obiektów sportowych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wystawia-
nie spektakli: na żywo, rewiowych, 43 Biura zakwaterowania, 
Hotele, Motele, Pensjonaty, Domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, Ośrodki wypoczynkowe, Domy turystyczne, 
Hotele dla zwierząt, Organizowanie zakwaterowania hote-
lowego, wakacyjnego, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, 
Zakwaterowanie dla turystów, Rezerwacja pokoi, pokoi dla 
podróżnych, miejsc w pensjonatach, Rezerwacje miejsc 
w hotelach, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, Ocena 
zakwaterowania wakacyjnego, Wynajem budynków przeno-
śnych, Organizowanie posiłków w hotelach, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Bary, Bary szybkiej obsługi, Catering, Herbaciarnie, Kafeterie, 
Koktajlbary, Stołówki, Bufety, Restauracje samoobsługowe, 
oferujące dania na wynos, Restauracje z grillem, Restauracje 
washoku, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi: ba-
rowe, hotelowe, recepcyjne dla tymczasowego zakwatero-
wania, restauracyjne, Wynajem urządzeń oświetleniowych, 
Wynajmowanie sal na zebrania, Wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej, szklanych naczyń, namiotów, urzą-
dzeń do gotowania, Zapewnianie obiektów i wyposażenia  
kempingowego.

(210) 550558 (220) 2022 12 20
(731) MANAGEMENT BACHLEDA-CURUŚ SPÓŁKA JAWNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BACHLEDA RESIDENCE ZAKOPANE

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Drukowane materiały hotelarskie, Afisze, 
Plakaty, Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma, 
Formularze, Blankiety, Druki, Fotografie, Gazety, Indeksy, 
Skorowidze, Kalendarze, Katalogi, Koperty, Książki, Makiety 
architektoniczne, Mapy geograficzne, Materiały do pisania, 
Materiały drukowane, Notatniki, Notesy, Obrazy, Zdjęcia, 
Papier, Papier listowy, Periodyki, Podręczniki, Prospekty, 
Publikacje drukowane, Rysunki, Skoroszyty, Skoroszyty 
do dokumentów, Skoroszyty na dokumenty, Ulotki, Zawia-
domienia, 35 Agencje reklamowe, Badania biznesowe, Ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii 
publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, 
Bezpośrednia reklama pocztowa, Ekonomiczne prognozy, 
Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Orga-
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Outsourcing, Doradztwo biznesowe, Pokazy towarów, Po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 

zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Roz-
powszechnianie reklam, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowe-
go, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
biznesowe hotelami, Zarządzanie administracyjne hotela-
mi, Zarządzenie hotelami dla osób trzecich, Pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, 39 Organizowanie 
podróży do i z hotelu, Dostarczanie gazet, Dostarczanie 
kwiatów, Dostawa towarów, Eskortowanie podróżnych, 
Organizowanie rejsów, Parkowanie samochodów, Wypo-
życzanie pojazdów, Transport powietrzny, Przenoszenie, 
przewóz bagaży, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwa-
cja transportu, Transport, Transport pasażerski, Udziela-
nie wskazówek o trasie dojazdu do celu podróży, Usługi  
car-sharingu, Usługi kierowców, Usługi taksówek, Usługi 
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi w zakre-
sie organizowania wycieczek, Wynajem: autokarów, sa-
mochodów, statków powietrznych, garaży, koni, miejsc 
parkingowych, Wypożyczanie samochodów wyścigowych,  
41 doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, In-
formacja: o edukacji, o imprezach rozrywkowych, o rekre-
acji, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,  
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: kon-
certów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
warsztatów, szkoleń, kursów, konkursów piękności, loterii, 
wystaw, widowisk, zawodów sportowych, organizowanie 
widowisk [impresariat], planowanie przyjęć, prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, 
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż re-
klamowe, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu: rekreacyjnego, sportowego, do gry 
w golfa, usługi agencji dystrybucji biletów, usługi artystów 
estradowych, usługi biblioteczne, usługi klubowe, usługi 
muzeów, usługi parków rozrywki, pokazy filmowe, usługi 
rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, 
usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane 
z dyskotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, obiek-
tów sportowych, wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie 
spektakli: na żywo, rewiowych, 43 Biura zakwaterowania, 
Hotele, Motele, Pensjonaty, Domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, Ośrodki wypoczynkowe, Domy turystyczne, 
Hotele dla zwierząt, Organizowanie zakwaterowania hote-
lowego, wakacyjnego, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, 
Zakwaterowanie dla turystów, Rezerwacja pokoi, pokoi dla 
podróżnych, miejsc w pensjonatach, Rezerwacje miejsc 
w hotelach, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych, Oce-
na zakwaterowania wakacyjnego, Wynajem budynków 
przenośnych, Organizowanie posiłków w hotelach, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Bary, Bary szybkiej obsługi, Catering, Her-
baciarnie, Kafeterie, Koktajlbary, Stołówki, Bufety, Restau-
racje samoobsługowe, oferujące dania na wynos, Restau-
racje z grillem, Restauracje washoku, Rezerwacja stolików 
w restauracjach, Usługi: barowe, hotelowe, recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania, restauracyjne, Wynajem 
urządzeń oświetleniowych, Wynajmowanie sal na zebrania, 
Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych 
naczyń, namiotów, urządzeń do gotowania, Zapewnianie 
obiektów i wyposażenia kempingowego.

(210) 550651 (220) 2022 12 22
(731) NOWOBILSKI FILIP DWM, Młodziejowice
(540) (znak słowny)
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(540) DUŻY W MALUCHU
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Tworzenie tekstów rekla-
mowych i sponsorowanych, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Tworzenie reportaży reklamowych, Doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Kompi-
lacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamo-
wego i mediów na reklamy, Produkcja nagrań wideo w celach 
marketingowych, Promowanie [reklama] działalności gospodar-
czej, Promowanie wydarzeń specjalnych, Usługi agencji rekla-
mowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
mocą mediów społecznościowych, 41 Rozrywka, produkcja 
filmów, Produkcja filmów wideo, Produkcja nagrań wideo, Reali-
zacja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
i muzycznych, Usługi reporterskie, Montaż wideo, Przeprowa-
dzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach 
rozrywkowych, Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci 
materiałów wideo, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Udostępnianie mul-
timedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem 
usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych 
i online, Organizacja szkoleń, Zapewnianie szkoleń online, Pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia].

(210) 550661 (220) 2022 12 23
(731) TYLIŃSKI WOJCIECH, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S samosedno.com

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja dorosłych.

(210) 550668 (220) 2022 12 23
(731) CENTRUM DYSTRYBUCJI LEKÓW SPÓŁKA 

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

(531) 26.02.07, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.01, 26.04.09, 
26.13.25, 29.01.13

(510), (511) 35 Prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kosme-

tyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, 
preparaty i artykuły higieniczne, środki toaletowe i produk-
ty do higieny osobistej, środki wybielające i inne substancje 
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów, kremy, pasty, dezodoranty, prepara-
ty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, 
preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki 
kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depila-
tory, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sa-
nitarne, preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powie-
trza, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, produkty lecznicze, 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, woski dentystyczne, 
środki odkażające, preparaty i artykuły do tępienia szkodni-
ków, fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, 
minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm 
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, 
mineralne wody do celów leczniczych, suplementy die-
ty do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub 
wspomaganiu leczenia chorób, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: preparaty ziołowe 
do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, her-
batki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne 
do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty 
krwiopochodne do celów medycznych, insulina, wyroby 
medyczne do celów leczniczych, preparaty i artykuły den-
tystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, pre-
paraty i materiały diagnostyczne, aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, 
protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne, mate-
riały do zszywania stosowane w chirurgii, sprzęt medyczny, 
sprzęt do rehabilitacji, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 
odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do ce-
lów medycznych, odzież, nakrycia głowy i obuwie dla per-
sonelu medycznego i pacjentów, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, artykuły 
do karmienia i smoczki, aparaty do ochrony słuchu, akce-
soria wspomagające współżycie seksualne, preparaty i ma-
teriały diagnostyczne, opatrunki medyczne, materiały opa-
trunkowe i aplikatory.

(210) 550670 (220) 2022 12 23
(731) CENTRUM DYSTRYBUCJI LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM DYSTRYBUCJI LEKÓW
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(531) 26.02.07, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.02, 26.04.09, 
26.13.25, 29.01.13, 27.05.01

(510), (511) 35 Prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, preparaty 
i artykuły higieniczne, środki toaletowe i produkty do higieny 
osobistej, środki wybielające i inne substancje stosowane w pra-
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny 
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, kremy, 
pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji 
włosów, szampony, preparaty do opalania, preparaty do od-
chudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryj-
ne, olejki eteryczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycz-
nymi, depilatory, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: przybory toaletowe i kosmetyczne, środki 
sanitarne, preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, 
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty do pie-
lęgnacji zwierząt, produkty lecznicze, dietetyczna żywność 
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub wetery-
naryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plom-
bowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, pre-
paraty i artykuły do tępienia szkodników, fungicydy, herbicydy, 
witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające lecze-
nie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne 
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, 
suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profi-
laktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: preparaty ziołowe 
do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki 
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów 
medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne 
do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów 
leczniczych, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, preparaty i materiały diagnostycz-
ne, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomato-
logiczne i weterynaryjne, protezy i sztuczne implanty, artykuły 
ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
sprzęt medyczny, sprzęt do rehabilitacji, urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii, odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i pod-
pory do celów medycznych, odzież, nakrycia głowy i obuwie 
dla personelu medycznego i pacjentów, meble i pościel do ce-
lów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, artykuły 
do karmienia i smoczki, aparaty do ochrony słuchu, akcesoria 
wspomagające współżycie seksualne, preparaty i materiały 
diagnostyczne, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i aplikatory.

(210) 550753 (220) 2022 12 27
(731) I-BS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S STRAŻNIK+

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 24.17.05
(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) 550761 (220) 2022 12 27
(731) LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ecto Skin P7
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy kosmetyków, Kremy, Ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, Emulsje, Balsamy, Mydła, Lotio-
ny, Mleczka kosmetyczne, Kosmetyki pielęgnacyjne, Nutra-
ceutyki, Dermokosmetyki.

(210) 550767 (220) 2022 12 27
(731) BUJALSKA PAULINA OSIEM OLIWEK, Samotnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA OSIEM OLIWEK

(531) 29.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą  
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami  
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, 43 Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 550829 (220) 2022 12 28
(731) SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) so.ko
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(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Urządzenia i akcesoria do masażu, Urządzenia 
i akcesoria do masażu twarzy.

(210) 550933 (220) 2023 01 02
(731) MAKAREWICZ RAFAŁ FIRMA DENIX, Dzierżoniów
(540) (znak słowny)
(540) BLACK OPIUM
(510), (511) 3 Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, 4 Świece, 
Świece perfumowane, Świece zapachowe.

(210) 550939 (220) 2022 12 30
(731) EU-ALINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALiNA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Skarpetki, pończochy, legginsy, spodnie,  
bielizna osobista.

(210) 550942 (220) 2022 12 30
(731) MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MDDP DLA ZiEMI FOR EARTH

(531) 01.05.15, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 9 Informacje i dane utrwalone na nośnikach, Pu-
blikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne 
zarejestrowane na nośnikach danych, Publikacje drukowane 
w formie umożliwiającej odczyt elektroniczny, Publikacje 
drukowane w postaci zapisanej na nośnikach danych, Publi-
kacje elektroniczne z zakresu prawa, ekonomii, finansów, 
ubezpieczeń, rachunkowości, księgowości, podatków, kadr 
i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu, 
marketingu, informatyki, działalności gospodarczej, farmacji, 
ekologii, ochrony środowiska, energetyki, sportu, motoryza-
cji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych tech-
nologii, języków obcych, Aplikacje mobilne, Programy i pliki 
komputerowe, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne 
bazy danych, Interaktywne bazy danych, Elektroniczne kata-
logi, Oprogramowanie zawarte w tej klasie, Oprogramowa-
nie i programy komputerowe do utrzymywania baz danych, 
Edukacyjne oprogramowanie i programy komputerowe, 
Oprogramowanie i programy komputerowe dotyczące pra-
wa, ekonomii, finansów, ubezpieczeń, rachunkowości, księ-
gowości, podatków, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzki-
mi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, działalno-

ści gospodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środowiska, 
energetyki, sportu, motoryzacji, nieruchomości, telekomuni-
kacji, mediów i nowych technologii, języków obcych, Opro-
gramowanie i programy komputerowe do wyszukiwania 
i gromadzenia danych i informacji, prowadzenia badań oraz 
wykonywania analiz z zakresu prawa, ekonomii, finansów, 
ubezpieczeń, rachunkowości, księgowości, podatków, kadr 
i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji personelu, 
marketingu, informatyki, działalności gospodarczej, farmacji, 
ekologii, ochrony środowiska, energetyki, sportu, motoryza-
cji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów i nowych tech-
nologii, języków obcych, Oprogramowanie i programy kom-
puterowe do zarządzania finansami, dokumentami i projek-
tami, do obsługi transakcji finansowych, wyceny kosztów, 
przygotowywania zeznań podatkowych, Oprogramowanie 
komputerowe i aplikacje mobilne do zbierania, przechowy-
wania i wyświetlania danych o wydajności treningów spor-
towych, Oprogramowanie komputerowe i aplikacje mobilne 
do śledzenia, monitorowania i planowania treningów spor-
towych, Audiowizualne urządzenia do nauki, Materiały szko-
leniowe i edukacyjne do pobrania, Podcasty, Videocasty, 
16 Artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej klasie, Mate-
riały i publikacje drukowane, Książki, Czasopisma, Gazety, 
Dzienniki, Periodyki, Podręczniki, Afisze, Albumy, Atlasy, Al-
manachy, Blankiety, Broszury, Druki, Ulotki, Formularze, Foto-
grafie, Kalendarze, Katalogi, Mapy, Naklejki, Nalepki, Obwolu-
ty, Plakaty, Prospekty, Plany, Rysunki, Skorowidze, Koperty, 
Bilety i kupony papierowe, Materiały instruktażowe, szkole-
niowe oraz dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń) z zakresu 
prawa, ekonomii, finansów, ubezpieczeń, rachunkowości, 
księgowości, podatków, kadr i płac, zarządzania zasobami 
ludzkimi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, dzia-
łalności gospodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środowi-
ska, energetyki, sportu, motoryzacji, nieruchomości, teleko-
munikacji, mediów i nowych technologii, języków obcych, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne na rzecz 
osób trzecich, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogło-
szeń i reklam, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi 
tworzenia i zarządzania bazami danych, Usługi aktualizacji 
i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, 
Usługi wyszukiwania informacji w komputerowych bazach 
danych, Doradztwo, konsultacje, pomoc i informacje w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi w zakresie pro-
mowania działalności społecznej, kulturalnej, naukowej 
i oświatowej, sportowej, wolontariatu i działalności charyta-
tywnej, Pozyskiwanie i dostarczanie informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, rachunkowości, księgowości i po-
datków, Pozyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych 
i handlowych, informacji marketingowych, informacji o za-
trudnieniu, Marketing finansowy, Prognozy, analizy i eksper-
tyzy ekonomiczne, Audyt, Przygotowywanie sprawozdań 
i bilansów finansowych, Usługi public relations, Analizy i ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Analizy i badania 
rynkowe, Analiza danych biznesowych, Analizy w zakresie 
marketingu, Analizy kosztów i korzyści, Usługi w zakresie 
oceny kosztów, Analizy cen, Analiza cen i kosztów w związku 
z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpa-
dów, Usługi porównywania cen energii, Zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Planowanie działal-
ności gospodarczej, Usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej, Przygotowywanie do-
kumentów związanych z działalnością gospodarczą, Pozyski-
wanie i systematyzacja danych związanych z działalnością 
gospodarczą, Usługi wyceny działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego, Outsourcing  
[doradztwo biznesowe], Usługi outsourcingu w zakresie księ-
gowości oraz kadr i płac, Usługi przetwarzania danych do ce-



40 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT8/2023

lów administracyjnych, Usługi konsultingowe i doradcze 
w zakresie fuzji, podziału, nabywania i zbywania przedsię-
biorstw, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
Usługi zarządzania zasobami ludzkimi, Usługi rekrutacji per-
sonelu, Usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie 
zasobów ludzkich i rekrutacji personelu, Usługi podatkowe, 
Usługi w zakresie rachunkowości i księgowości, Sporządza-
nie dokumentów dotyczących opodatkowania, Usługi w za-
kresie przygotowywania i wypełniania zeznań podatkowych 
oraz sporządzania listy płac, Usługi doradcze, konsultacyjne 
i pomoc w zakresie rachunkowości, księgowości, podatków 
i płac, Promocja postaw ekologicznych, Wspieranie i promo-
wanie działalności ekologicznej, Promowanie nowoczesnych 
rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych, ekologicznych 
i technicznych w prowadzonej działalności gospodarczej, 
Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi me-
nedżerskie dla sportowców, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego klubami sportowymi, 36 Usługi finansowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Usługi inwestycyjne, Wyceny i analizy finansowe i inwesty-
cyjne, Usługi celne, Usługi związane z podatkami (nie księgo-
wość), Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Planowa-
nie finansów w zakresie podatków, Konsultacje podatkowe 
(nie dotyczy prowadzenia rachunków), Sponsorowanie fi-
nansowe, Usługi w zakresie sponsoringu finansowego dzia-
łalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, Sponsoring im-
prez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, Zbiórki fun-
duszy na cele ekologii i ochrony środowiska, Organizowanie 
zbiórki funduszy na rzecz prowadzenia akcji szkoleniowych 
i informacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska, 
energetyki i sportu, Analizy inwestycyjne, Doradztwo inwe-
stycyjne, Konsultacje finansowe w dziedzinie ekologii, ochro-
ny środowiska i energetyki, Konsultacje dotyczące finanso-
wania projektów energetycznych, projektów związanych 
z wykorzystaniem energii odnawialnej, Usługi doradcze, 
konsultacyjne, informacyjne i pomoc w zakresie wszystkich 
wyżej wymienionych usług, 41 Usługi w zakresie edukacji 
i nauczania, Edukacja prawna, Nauczanie prawa, Doradztwo 
w zakresie nauczania, edukacji i doskonalenia zawodowego, 
Usługi informacyjne dotyczące edukacji, nauczania i dosko-
nalenia zawodowego, Coaching, Usługi edukacyjne w dzie-
dzinie sportu, ekologii i ochrony środowiska, Usługi eduka-
cyjne w zakresie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, 
ekonomicznych, ekologicznych i technicznych w prowadzo-
nej działalności, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
Szkolenia sportowe, Usługi w zakresie organizowania i pro-
wadzenia szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, sympo-
zjów, konferencji, kongresów i warsztatów z zakresu prawa, 
ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, 
ubezpieczeń, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, re-
krutacji personelu, marketingu, informatyki, działalności go-
spodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środowiska, energety-
ki, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, mediów 
i nowych technologii, Organizacja i prowadzenie wydarzeń, 
imprez, zawodów i turniejów sportowych, Usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, 
wykładów, sympozjów, konferencji, kongresów i warsztatów 
w celu propagowania odnawialnych źródeł energii, edukacji 
ekologicznej i zachowań proekologicznych, Organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi 
w zakresie tłumaczeń, Usługi edukacyjne związane z nauką 
języków obcych, Organizacja kursów i szkoleń językowych, 
Usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektro-
niczne i internetowe, Publikowanie książek, periodyków i tek-
stów innych niż teksty reklamowe, również w Internecie 
i elektronicznie, Publikacje elektroniczne on-line nie do po-
brania, Usługi tworzenia publikacji multimedialnych i inter-

netowych, Usługi w zakresie publikowania i wydawania cza-
sopism, magazynów, periodyków i publikacji z zakresu pra-
wa, ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podat-
ków, ubezpieczeń, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzki-
mi, rekrutacji personelu, marketingu, informatyki, działalności 
gospodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środowiska, ener-
getyki, sportu, motoryzacji. nieruchomości, telekomunikacji, 
mediów i nowych technologii, Usługi w zakresie przygoto-
wywania prezentacji do celów edukacyjnych. szkoleniowych 
i kulturalnych, Udzielanie informacji związanych z wydarze-
niami sportowymi i związanych ze sportem, 42 Usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie ochrony środowiska, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie oszczędności i zużycia 
energii, w tym w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwią-
zań organizacyjnych, ekonomicznych i ekologicznych w pro-
wadzonej działalności gospodarczej, Usługi doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie bezpieczeństwa środowiska, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie zanieczyszczenia środo-
wiska i zmian klimatu, Doradztwo technologiczne w zakresie 
produkcji i używania energii, Opracowywanie systemów 
do zarządzania energią, Propagowanie i realizacja działań 
na rzecz ochrony środowiska, Gromadzenie informacji doty-
czących środowiska naturalnego, Udostępnianie informacji 
naukowych w dziedzinie zmiany klimatu i globalnego ocie-
plenia, Usługi doradcze związane z badaniami w dziedzinie 
ochrony środowiska, Usługi doradcze, konsultacyjne i infor-
macyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 45 Usługi 
prawne, Opiniowanie i ekspertyzy z zakresu prawa, Porady 
prawne, Doradztwo prawne, Wyszukiwanie, kompilacja i do-
starczanie informacji prawnych, Opracowywanie ekspertyz, 
opinii i analiz prawnych, Usługi w zakresie badań prawnych, 
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw-
nych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące zagadnień prawnych, Usługi prawne w zakresie eko-
nomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, 
ubezpieczeń, kadr i płac. zarządzania zasobami ludzkimi, re-
krutacji personelu, marketingu, informatyki, działalności go-
spodarczej, farmacji, ekologii, ochrony środowiska, energety-
ki, sportu, motoryzacji, nieruchomości, telekomunikacji, me-
diów i nowych technologii, Usługi pomocy w sprawach 
spornych, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, 
Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi prawne związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej.

(210) 550957 (220) 2023 01 02
(731) ORLIŃSKI RYSZARD, Gdańsk; GRZESZCZAK ADAM, 

Gdynia; BOROWSKI BARTOSZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAPP aranżacje

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 37 Doradztwo dotyczące budownictwa miesz-
kalnego i budynków, Malowanie, Malowanie powierzchni 
wewnętrznych i zewnętrznych, Izolacja ścian wewnętrznych 
i zewnętrznych, sufitów i dachów, Konsultacje budowlane, 
Montaż paneli gipsowych, Montaż płyt ściennych, Montaż 
podłóg drewnianych, Montaż ścian działowych kartonowo-
-gipsowych, Tynkowanie, Usługi tynkowania, Usługi budow-
lane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi hydraulicz-
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ne, Usługi malarskie, Usługi układania płytek ceramicznych, 
Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi układania przewodów 
elektrycznych, Usługi w zakresie malowania i prac dekorator-
skich, 42 Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo 
projektowe, Artyści graficy (usługi -), Oceny techniczne zwią-
zane z projektowaniem, Planowanie i projektowanie kuch-
ni, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące projektowania wnętrz, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie projektowania kuchni na wymiar, Projektowanie 
wnętrz budynków, Usługi projektowe dotyczące nierucho-
mości mieszkalnych, Usługi projektowe w zakresie opraco-
wań graficznych, Usługi projektowe związane z nierucho-
mościami, Usługi technologiczne w zakresie projektowania, 
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi 
w zakresie projektowania domów, Usługi w zakresie projek-
towania wspomaganego komputerowo, Usługi w zakresie 
projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi w zakre-
sie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i dorad-
cze w tym zakresie.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 550975 (220) 2023 01 03
(731) SIDORUK JAN JANAJ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJO KUCHNIA & PRZYJACIELE

(531) 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi importowo-eksportowe, Reklamy za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy ryn-
kowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Usługi informacyjne dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Pomoc w zarzą-
dzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, 
Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Sprzedaż 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych żywności, w tym dań gotowych 
do spożycia na miejscu i na wynos, kompozycji kwiatowych, 
prezentów i upominków oraz ich kompozycji i zestawów, 
słodyczy, owoców, grzybów, warzyw, przetworów, owoców 
i warzyw przetworzonych, konserwowanych i suszonych, ga-
laretek, produktów pszczelich, lodów, lodów spożywczych, 
mrożonych jogurtów i sorbetów, przypraw i dodatków sma-
kowych, wypieków, wyrobów cukierniczych, ciast, napojów 
orzeźwiających, koncentratów do sporządzania napojów 
owocowych, wody, napojów i soków owocowych, cydru, 
esencji i ekstraktów alkoholowych, napojów alkoholowych, 
preparatów alkoholowych do sporządzania napojów, alko-
holi wysokoprocentowych, piwa, wina, aperitifów, likierów, 
miodów pitnych, Sprzedaż napojów alkoholowych i bezal-
koholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
41 Prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematy-

ce mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, ro-
dzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu 
i sposobu życia, Prowadzone za pośrednictwem mediów 
społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie mody, 
urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, 
gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu 
życia, Usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obsza-
rze mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, ro-
dzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu 
i sposobu życia, Informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, 
w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowe-
go trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania 
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Kursy korespondencyj-
ne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferen-
cji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych 
i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania 
się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, po-
dróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Publikowanie 
książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów nauko-
wych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze mody, 
urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, 
gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu 
życia, Publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, 
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, 
w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego 
trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz 
filozofii, stylu i sposobu życia, Pisanie i publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze mody, uro-
dy, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, 
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, 
Planowanie i organizowanie konkursów, Usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], Usługi w zakresie organizowania 
i prowadzenia festiwali i imprez edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, kon-
certów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, kon-
kursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów 
ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, Usługi 
rozrywkowe dla dzieci, Usługi parków rozrywki, Organizowa-
nie, produkcja i wystawianie programów i spektakli telewi-
zyjnych i teatralnych, Organizowanie widowisk muzycznych, 
Reżyserowanie lub wystawianie przedstawień, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyj-
nych, pokazywania filmów, widowisk, muzyki, Centra roz-
rywki, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Usługi w zakresie 
organizowania i prowadzenia wystaw z dziedziny kultury 
i edukacji, Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie organizo-
wania i prowadzenia studiów, szkoleń, kursów i innych form 
kształcenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia 
sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, 
43 Catering, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, w tym gotowych do spożycia dań o określonej licz-
bie kalorii służących redukcji wagi lub utrzymania sylwetki 
oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia, Przygotowywanie 
i sprzedaż żywności „na wynos”, Usługi z zakresu zaopatry-
wania w żywność na zamówienie, Usługi w zakresie działal-
ności gastronomicznej, Prowadzenie restauracji, stołówek, 
bufetów, barów szybkiej obsługi, pizzerii, lodziarni, kawiarni, 
kafeterii, herbaciarni i innych zakładów gastronomicznych 
oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i na-
poje, Dekorowanie ciast, Usługi hotelowe, Kawiarnie, Usługi 
kawiarni, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Bary, Herbaciarnie, Kafeterie [bufety], Lo-
dziarnie, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Puby, Or-
ganizowanie bankietów, Restauracje oferujące dania na wy-



42 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT8/2023

nos, Usługi barowe, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie 
bankietów, Winiarnie, Prowadzenie ruchomych placówek 
gastronomicznych, Przygotowywanie i podawanie napojów.

(210) 550983 (220) 2023 01 03
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HALNE

(531) 29.01.14, 03.01.14, 03.01.20, 27.05.01, 27.05.05, 06.01.02, 
05.07.02

(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 550995 (220) 2023 01 03
(731) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM  

SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STORK OFFICE PAPER

(531) 03.07.07, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02
(510), (511) 16 Papier i karton, Materiały drukowane i arty-
kuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały filtracyjne z pa-
pieru, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Przemysłowy 
papier i karton, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Pa-
pier, Papier cięty laserowo, Papier do drukarek laserowych, 
Papier do fotokopiarek, Papier kserograficzny.

(210) 551014 (220) 2023 01 03
(731) BUŁYNKO ALEKSY MEBLAST ZAKŁAD STOLARSKI, 

Studzianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-MEBLAST PRODUCENT MEBLI POKOJOWYCH

(531) 12.01.01, 12.01.17, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05, 
29.01.13

(510), (511) 20 Barki [meble], Barki przenośne [meble], Barki 
ruchome, Barki ruchome [meble], Bezpieczne łóżeczka dzie-
cięce, Biblioteczki [regały na książki], Biurka, Biurka do celów 
biurowych, Biurka i stoły, Biurka modułowe [meble], Blaty ku-
chenne, Blaty kuchenne [meble], Blaty na szafki, Blaty na szaf-
ki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, Biurka z re-
gulacją wysokości, Blaty [części mebli], Blaty robocze, Blaty 
robocze w postaci mebli, Blaty wierzchnie do szafek, Blaty 
stołowe, Boazeria meblarska, Bramki zabezpieczające dla 
dzieci, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, 
dzieci i zwierząt domowych, Budki dla zwierząt domowych, 
Budy dla psów, Budy dla zwierząt domowych, Budy, kojce 
i legowiska dla zwierząt domowych, Cokoły [meble], Nieme-
talowe części półek, Dekoracje ścienne 3D wykonane 
z drewna, Dekoracje wiszące [ozdoby], Dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz z osprzę-
tem okiennym, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z two-
rzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych 
na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa 
sztucznego do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z tworzyw sztucznych stosowane wraz osprzętem do okien, 
Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowa-
nia do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wy-
kończeniowe z tworzyw sztucznych stosowane wraz 
z osprzętem drzwiowym, Dekoracyjne listwy wykończenio-
we z drewna do mebli, Dekoracyjne panele drewniane [me-
ble], Dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, Deko-
racyjne skrzynki drewniane, Dodatkowe części blatu rozkła-
danego stołu, Domki do zabawy dla zwierząt domowych, 
Donice drewniane w postaci skrzyń, Dopasowane nakrycia 
na meble, Dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecię-
cego, Dopasowane pokrowce na meble, Dozowniki do ręcz-
ników mocowane na stałe, Dozowniki na chusteczki higie-
niczne, nie z metalu [mocowane na stałe], Dozowniki papie-
ru toaletowego, mocowane na stałe, niemetalowe, Drabiny 
i ruchome schody, niemetalowe, Drabiny z drewna lub two-
rzyw sztucznych, Drążki podtrzymujące do zasłon, Drążki 
[szyny] do wieszania obrazów, Drążki podwieszane niemeta-
lowe do wieszania przedmiotów, Drewniane półki i stojaki 
[meble], Drewniane parawany z dekoracyjną kratownicą, 
Drewniane komody pokryte papierem ozdobnym, Drewnia-
ne gałki do drzwi, Drewniane klamki drzwiowe, Drewniane 
klamki okienne, Drewniane ramki na zdjęcia, Drewniane pu-
dła i pudełka do przechowywania, Drewniane ramy do obra-
zów, Drewniane uchwyty do szuflad, Drewniane skrzynie, 
Drewniane szyldy, Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykona-
ne z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane 
z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi 
do szaf, Drzwi do szafek, Klamki do drzwi porcelanowe, 
Drewniane żaluzje, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi prze-
suwne do mebli, Drzwi przechylne niemetalowe [części me-
bli], Drzwi przechylne metalowe [części mebli], Drzwi prze-
zroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Duże wy-
ściełane fotele, Elementy wnętrza szaf, Elementy meblowe, 
Elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Nie-
metalowe elementy łączące do mebli, Elementy dzielące 
przestrzeń [meble], Ekrany [meble], Elementy wykończenio-
we szuflad, niemetalowe, Elementy wystawowe do witryn, 
Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], 
Elementy zawieszające do zasłon, Figurki drewniane, Figury 
z tworzyw sztucznych, Figurki wykonane z gipsu, Figurki wy-
konane z cementu gipsowego, Figurki wykonane z pochod-
nych gipsu, Figurki z żywicy, Figury z wosku, Filcowe pod-
kładki pod nogi mebli, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, 
Fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair], Fotele 



Nr  ZT8/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 43

ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, Fotele rozkła-
dane w łóżka, Fotele rozkładane z odchylanym oparciem, 
Fotele rozkładane z podnóżkiem, Fotele wypoczynkowe, Fo-
tele sako, Gabloty [meble], Gabloty [inne niż chłodnicze lady 
przeszklone], Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklo-
ne], Fronty szuflad, Fronty do szafek, Fronty do szaf i szafek, 
Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [me-
ble], Garderoby, Gabloty szklane, Gałki ceramiczne, Gałki 
do drzwi, niemetalowe, Gałki do drzwi porcelanowe, Gałki 
drewniane, Gałki do frontów meblowych, niemetalowe, Ga-
bloty wystawiennicze, Giętkie pojemniki z tworzyw sztucz-
nych do przechowywania płynów, Gwoździe mocujące, nie-
metalowe, Gwoździe nagwintowane nie z metalu, Gwoździe 
niemetalowe, Gałki drzwiowe z tworzyw sztucznych, Haczy-
ki na ubrania, Haczyki na drzwi z materiałów niemetalowych, 
Haczyki na zasłony prysznicowe, Haki do zasłon, Haki do wie-
szaków stojących na ubrania, Hybrydowe łóżka stanowiące 
łóżka wodne o miękkich brzegach [inne niż do użytku me-
dycznego], Huśtawki montowane na ganku, Jaśki nadmuchi-
wane [poduszki], Kanapy, Kanapo-tapczany, Karnisze, Kari-
maty, Kanapy rozkładane, Karnisze do firanek, Karnisze do za-
słon, Kartoteki [meble], Kasetki wykonane z drewna, Kasety 
do ekspozycji biżuterii, Kasy [meble sklepowe], Klatki dla 
zwierząt domowych, Klamki do drzwi niemetalowe, Klamki 
do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych, Klamki do okien 
niemetalowe, Klamki do otwierania okien z tworzyw sztucz-
nych, Klamki do otwierania okien z porcelany, Kojce, Kółka 
do zasłon, Kółka do zasłon, niemetalowe, Kołyski bujane, Ko-
mody, Komódki z szufladami, Komody [meble], Komody 
ścienne, Komplety mebli do salonu, Konsole [meble], Konso-
le [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity ste-
rownicze], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Kon-
strukcje drewniane łóżka, Konstrukcje półek, nie z metalu 
[meble], Kontuary [meble], Kontuary [stoły], Korytka niemeta-
lowe do kabli przesyłających sygnały telefoniczne, Korytka 
do kabli z materiałów niemetalowych [inne niż elektryczne], 
Korki zaślepiające, Kościane rzeźby, Kosze do noszenia dzieci, 
Kosze do przechowywania [meble], Kosze do spania, nieme-
talowe, dla zwierząt domowych, Kosze drewniane, Kosze nie-
metalowe, Kosze ozdobne ze słomy, Kosze ozdobne wykona-
ne z wikliny, Kosze ozdobne wykonane z drewna, Kosze z po-
krywką, Kosze z wikliny na kwiaty, Kosze z pokrywką do prze-
noszenia rzeczy, Koszyki dla psów, Koszyki dla kotów, Koszyki 
wiklinowe, Kredensy [meble], Krzesła, Krzesełka dla niemow-
ląt, Kredensy, toaletki, komody, Kredensy na serwis do poda-
wania herbaty [chadansu], Krzesła biurowe, Krzesła bankieto-
we, Krzesełka kąpielowe dla małych dzieci, Krzesła [fotele] 
biurowe, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Krzesła konfe-
rencyjne, Krzesła kreślarskie, Krzesła na kółkach, Krzesła na-
dmuchiwane, Krzesła obrotowe, Krzesła przystosowane 
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, 
Krzesła stołowe, Krzesła składane, Krzesła sako, Krzesła robo-
cze, Kufry [szafki], Kwietniki [meble], Nieelektryczne łączniki 
do kabli z materiałów niemetalowych, Łączniki do żaluzji li-
stewkowych, Łączniki do okien niemetalowe, Ławki, Łapacze 
snów [dekoracje], Lady robocze [meble], Lady sprzedażowe 
[meble], Leżaki, Ławostoły, Ławy [meble], Ławki z półkami, 
Ławki metalowe, Ławy ogrodowe połączone na stałe z ław-
kami, Łazienkowe umywalki obudowane szafką, Leżaczki 
dziecięce typu bujaki, Łóżka, Leżaki do opalania, Łóżeczka dla 
dzieci, Łóżeczka dziecięce, Łóżeczko koszyk dla noworod-
ków, Listwy profilowe do luster, Listwy do ram obrazów 
i zdjęć, Stelaże listwowe podstawy łóżek, Listwy profilowe 
do mebli [gzymsy], Listwy wykonane z substytutów drewna 
do ram do obrazów i zdjęć, Listwy wykonane z tworzyw 
sztucznych do ram do obrazów i zdjęć, Łóżka do masażu, 
Łóżka drewniane, Łóżka dziecięce, Łóżka futonowe [meble], 

Łóżka piętrowe, Łóżka plażowe, Łóżka, pościel oprócz bieli-
zny pościelowej, materace, poduszki, Łóżka składane dla 
dzieci, Łóżka przystosowane do użytku przez osoby z trud-
nościami w poruszaniu się, Lusterka do szafek, Łóżka 
ze schowkiem [szufladami], Łóżka zawierające stelaże do tap-
czanów, Łóżka wodne, nie do celów medycznych, Łóżka za-
wierające materace z wkładem sprężynowym, Lustra i luster-
ka stojące, Lustra łazienkowe, Lusterka ręczne [lusterka toale-
towe], Lustra [meble], Srebrzone szkło [lustra], Lustra ścienne, 
Lustra o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie obro-
towe [psyche], Lustra [nieprzenośne], Małe dwuosobowe 
kanapy, Materace, Materace dmuchane, Materace dmucha-
ne, do celów niemedycznych, Meble, Meble antyczne, Meble 
bambusowe, Meble biurowe, Materace łóżkowe, Materace 
sprężynowe, Materace piankowe, Meble biurowe metalowe, 
Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble dla osób nie-
pełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem rucho-
wym i inwalidów, Meble do pokojów dziecinnych, Meble 
do oranżerii, Meble do przebieralni, Meble do przechowy-
wania, Meble do przewijania niemowląt, Meble dla zwierząt 
domowych, Meble do akwariów pokojowych, Meble do ce-
lów katalogowania, Meble do celów wystawowych, Meble 
do eksponowania towarów, Meble do ekspozycji produktów 
w punktach sprzedaży, Meble do kantyn, Meble do salonu, 
Meble do sal koncertowych, Meble do przyczep kempingo-
wych, Meble do samochodów kempingowych, Meble 
do sauny, Meble do siedzenia, Meble do terrariów wewnętrz-
nych, Meble do użytku przemysłowego, Meble do użytku 
w audytoriach, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, Meble domowe wykonane z drewna, 
Meble drewniane, Meble gięte, Meble komputerowe, Meble 
kempingowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabu-
dowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble łazienkowe, Meble 
łączone, Meble kuchenne z regulacją wysokości, Meble me-
talowe, Meble do zabudowy na miarę, Meble nadmuchiwa-
ne, Meble modułowe [kombinowane], Meble metalowe 
i meble kempingowe, Meble wielofunkcyjne, Meble w stylu 
antycznym, Meble uliczne niemetalowe, Meble trzcinowe, 
Meble tapicerowane, Meble szkolne, Meble sypialniane 
do zabudowy na wymiar, Meble sypialne, Meble ogrodowe, 
Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe [patio], Me-
ble ogrodowe wykonane z drewna, Meble ogrodowe wyko-
nane z metalu, Meble ogrodowe z aluminium, Meble ogro-
dowe z tworzyw sztucznych, Meble sklepowe, Meble przy-
stosowane do użytku na zewnątrz, Meble przystosowane 
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, Me-
ble przystosowane do układania jedno na drugim, Meble 
rattanowe, Meble skórzane, Meblościanki, Meble ze szkła, 
Półki meblowe, Meble zawierające łóżka, Meble z listewek, 
Meble z opcją zmieniania w łóżka, Meble z przegrodami 
na butelki [barki], Niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy 
do otwierania drzwi, Niemetalowe, nieelektryczne mechani-
zmy do zamykania okien, Niemetalowe, nieelektryczne me-
chanizmy do zamykania drzwi, Niemetalowe, nieelektryczne 
mechanizmy do podnoszenia drzwi, Niemetalowe, nieelek-
tryczne mechanizmy do podnoszenia okien, Nieelektryczne, 
niemetalowe mechanizmy otwierające drzwi, Niemetalowe, 
nieelektryczne mechanizmy otwierające okna, Mechanizmy 
sterujące do żaluzji poziomych, ustalające stopień ich otwar-
cia [nieelektryczne], Mechanizmy zawrotnic okiennych, 
nie z metalu, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble 
wykonane głównie ze szkła, Meble wykonane ze stali, Meble 
wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze stalo-
wych rurek, Meble wypoczynkowe, Meble wystawiennicze 
do punktów sprzedaży, Meble z tworzyw sztucznych, Meble 
z tworzyw sztucznych do łazienek, Metalowe ramki do zdjęć, 
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Metalowe drzwi do mebli, Metalowe karnisze, Metalowe 
ramy łóżek, Metalowe ramy do obrazów, Metalowe przesło-
ny [meble], Metalowe szafy na narzędzia, Mocowania, konek-
tory i uchwyty do rur, niemetalowe, Mocowania, konektory 
i uchwyty do kabli, niemetalowe, Moduły biurkowe, Moduły 
do przechowywania [meble], Nadmuchiwane meble, Na-
dmuchiwane podgłówki, Nakładki na materace, Nadmuchi-
wane poduszki [inne niż do celów medycznych] do umiesz-
czenia wokół szyi, Narożniki [meble], Niemetalowe narożniki 
ochronne nakładane do mebli, Niemetalowe elementy 
złączne, Niemetalowe części mebli, Nogi do mebli, Nogi sto-
łowe, Nogi krzeseł, Ramy do obrazów, Listwy na ramy do ob-
razów, Odbojniki drewniane do drzwi, Odbojniki do drzwi 
z tworzyw sztucznych, Rolety wewnętrzne okienne, Nieme-
talowe okucia mebli, Niemetalowe okucia okien, Okucia 
drzwiowe wykonane z drewna, Okiennice wewnętrzne, 
Osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, Oprawy do ob-
razów [ramy], Ozdobne lustra, Ozdobne figurki wykonane 
z gipsu, Ozdobne figurki wykonane z wosku, Ozdobne figur-
ki wykonane z drewna, Ozdoby ścienne z drewna, Ozdoby 
[posągi] zrobione z wosku, Panele meblowe, Panele do po-
działu pomieszczeń [meble], Panele drewniane do mebli, 
Papierowe ramy do obrazów i zdjęć, Parawany [meble], Pod-
główki, wałki, Płyty meblowe, Plansze, stoiska wystawowe 
i oznakowanie, niemetalowe, Podnóżki, Podłokietniki, Podło-
kietniki do mebli, Podnóżki [taborety], Podpórki do książek 
[meble], Podpory do roślin, Podstawy łóżek, Podstawki pod 
laptopy, Podstawki pod książki, Podstawy stołów, Podstawy 
pod materace, Poduszki, Poduszki (obicia), Poduszki ozdob-
ne, Poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, Pojemniki drew-
niane, Pojemniki modułowe [niemetalowe i nie do użytku 
domowego bądź kuchennego], Pojemniki niemetalowe 
do transportu, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, nie-
metalowe, Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki biurowe, 
Półki do przechowywania [meble], Półki [meble], Półki ścien-
ne [meble], Półki z metalu [meble], Półki prefabrykowane 
[meble], Półki niemetalowe [meble], Półki metalowe, Posłania 
dla zwierząt, Postumenty [meble], Pręty do łóżek, Pręty 
do pólek [meble], Prowadnice do szuflad [okucia meblowe], 
Prowadnice do zasłon, Przenośne ścianki biurowe, Przenośne 
łóżeczka koszyki dla noworodków, Przenośne łóżka dla nie-
mowląt, Przenośne meble wystawowe, Przewijaki, Przewijaki 
dla niemowląt, Przenośne ścianki działowe [meble] metalo-
we, Przesłony ekspozycyjne [meble], Pudła do tapczanów, 
Pufy [meble], Pudełka na zabawki [meble], Pudełka ozdobne 
z tworzyw sztucznych, Pudełka drewniane lub z tworzyw 
sztucznych, Ramy, Ramki do obrazków i zdjęć, Pulpity [me-
ble], Ramy do obrazów i zdjęć, Ramy do luster, Ramy do me-
bli, Regały [meble], Regały drewniane [meble], Regały meta-
lowe, Rolety do okien, Regały z metalu [meble], Regulowane 
łóżka, Rolety okienne [wewnętrzne], Ruchome biurka, Ru-
chome ławki, Rozkładane fotele, Rozkładane kanapy, Rozkła-
dane fotele [do siedzenia i spania], Rolki do zasłon, Rolki 
do okien, niemetalowe, Ściany działowe [meble], Segmenty 
mebli ściennych, Segmenty półek drewnianych [meble], 
Segmenty ścienne metalowe [meble], Segmenty do prze-
chowywania [meble], Siedzenia [meble], Siedzenia, Składane 
łóżka, Skrzynie, Skrzynie [meble], Skrzynie do przechowywa-
nia [meble], Sofy, Sofy rozkładane, Sofy rozsuwane, Sprężyny 
do łóżek, Sprzęt biurowy [meble], Statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej 
klasie, Stanowisko pracy z komputerem [meble], Stelaże 
do łóżek, Stelaże tapczanów, Stojaki, półki, Stoliki, Stoliczki 
pod laptopy, Stoliczki na kolana, Stoliki do herbaty, Stoliki 
do przewijania niemowląt, Stoliki kawowe, Stoliki nocne, Sto-
liki na kółkach do serwowania, Stoliki komputerowe, Stoły, 

Stołki obrotowe, Stołki barowe, Stoliki składane, Stoliki salo-
nowe, Stoliki ruchome pod komputery, Blaty stołowe, Stoły 
do jadalni, Stoły biurowe, Stoły kuchenne, Stoły konferencyj-
ne, Stoły komputerowe, Stoły do użytku w ogrodach, Stoły 
[meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do łazienek, 
Szafki do komputerów [meble], Szafki do przechowywania, 
Szafki do przechowywania [meble], Szafki do sypialni, Szafki 
do toalet, Systemy półkowe [regały], Systemy do zabudowy 
wewnętrznej szaf wnękowych i garderób [części mebli], 
Szafki [meble], Szafki łazienkowe, Szafki kuchenne, Szafki 
na cokole do przechowywania [meble], Szafki na buty, Szafki 
metalowe, Szafki na ubrania, Szafy [meble], Szafy wnękowe, 
Szafy z lustrami, Szkatułki, Szafki z lustrami, Szafki wystawo-
we, Szafki nocne, Szafki na umywalki, Szuflady [części mebli], 
Szuflady, Szuflady do mebli, Taborety, Tace niemetalowe 
[inne niż do użytku domowego], Tapczany posiadające miej-
sce do przechowywania, Tamborki, Tacki Z tworzyw sztucz-
nych [pojemniki] używane do pakowania żywności, Toaletki 
[meble], Wieszaki na ubrania, Uchwyty ceramiczne do mebli, 
Uchwyty do szuflad niemetalowe, Uchwyty do zdjęć [ramki], 
Uchwyty do wanny, niemetalowe, Uchwyty do zasłon, 
nie z materiałów tekstylnych, Uchwyty do użytku przy mo-
cowaniu przesłon okiennych, Uchwyty do użytku w zabez-
pieczaniu przesłon okiennych, Umywalki obudowane szafką, 
Szafki pod umywalki, Wezgłowia, Wezgłowia do łóżek, Wbu-
dowane szafki, Wieszaki do ubrań [meble], Wieszaki na ubra-
nia, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, 
Witryny, Wodne łóżka, Wózki barowe [meble], Wolnostojące 
wieszaki na ręczniki [meble], Wózki [meble], Wsporniki nie-
metalowe do mebli, Wymienne pokrycia na siedzenia [dopa-
sowane] na meble, Niemetalowe wyposażenie do okien, 
Wyposażenie łazienek w formie mebli, Żabki do karniszy, Wy-
sokie siedzenia [meble], Wysokie stołki [meble], Żaluzje 
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, Za-
główki [meble], Zestawy mebli, Zewnętrzne meble, Zestawy 
mebli kuchennych, Złącza do mebli, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie biblioteczek [regałów na książki], Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie biurek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie blatów kuchennych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie bramek zabezpieczających dla dzieci, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie donic drewnianych 
w postaci skrzyń, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie do-
pasowanych nakryć na meble, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie dopasowanych osłonek na poręcze łóżeczka dzie-
cięcego, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drzwi 
do mebli, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drzwi prze-
suwnych do szaf, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie fo-
teli, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gablot [meble], 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kanap, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie komód [meble], Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie kredensów [meble], Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie krzeseł, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie kwietników [meble], Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie łóżek drewnianych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie mebli, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
okiennic wewnętrznych, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie półek na talerze, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie półek bibliotecznych, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie półek [meble], Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
puf [meble], Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sof, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie stolików, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie stołów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie szafek [meble], Usługi sprzedaży deta-
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licznej w zakresie taboretów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie zestawów mebli, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie zewnętrznych mebli, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie zestawów mebli kuchennych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie biblioteczek [regałów na książki], Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie biurek, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie blatów kuchennych, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie bramek zabezpieczających dla dzieci, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie donic drewnianych w po-
staci skrzyń, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dopaso-
wanych nakryć na meble, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie dopasowanych osłonek na poręcze łóżeczka dziecię-
cego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie drzwi do mebli, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie drzwi przesuwnych 
do szaf, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie foteli, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie gablot [meble], Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie kanap, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie komód [meble], Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie kredensów [meble], Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie krzeseł, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwietni-
ków [meble], Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie łóżek 
drewnianych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie mebli, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie okiennic wewnętrz-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie półek na talerze, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie półek bibliotecznych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie półek [meble], Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie puf [meble], Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie sof, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie stolików, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie stołów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szafek [meble], Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie taboretów, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie zestawów mebli, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie zewnętrznych mebli, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie zestawów mebli kuchennych, Promocja 
sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Udostępnianie analiz 
sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje sprzeda-
ży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usługi tworzenia 
kontaktów sprzedażowych, Informacje na temat metod 
sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządza-
nie personelem zajmującym się sprzedażą, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży.

(210) 551015 (220) 2023 01 03
(731) DLACZEMU SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dlaczemu

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Filmy wideo, Filmy animowane, Nagrane fil-
my, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji 
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Filmy 
do pobrania, Nagrania wideo z filmami, Podcasty, Podca-
sty do pobrania, 16 Książki, Książki kucharskie, Podręczni-
ki [książki], Książki religijne, Książki upominkowe, Komiksy 
[książki], Książki niebeletrystyczne, Książki beletrystyczne, 
Książki informacyjne, Książki fantasy, Książki dla dzieci, Książ-
ki z nutami, Książki do rysowania, Książki do malowania, 
Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki z pla-

katami, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe, 41 Wydawanie biuletynów, Wydawanie gazet, 
Wydawanie czasopism, Wydawanie audiobooków, Wyda-
wanie katalogów, Wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, Komputerowy skład 
drukarski [DTP], Konsultacje edytorskie, Korekta rękopisów, 
Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania 
gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, Publikacja czasopism, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publi-
kacja gazet elektronicznych online, Publikacja i redagowanie 
książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
Publikacja kalendarzy, Publikacja książek i czasopism elek-
tronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów druko-
wanych, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicz-
nych, Publikacja map geograficznych, Publikowania broszur, 
Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie cza-
sopism elektronicznych, Publikowanie czasopism w posta-
ci elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów, 
Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, 
prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie druków, również w formie elek-
tronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Pu-
blikowanie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, kata-
logów i broszur, Publikowanie książek, Publikowanie książek, 
czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowa-
nie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie 
opowiadań, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Publikowanie plakatów, Publikowanie podręcz-
ników, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie komiksów 
online, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji online, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), 
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi 
doradcze w zakresie publikowania, Usługi klubów książki 
udzielających informacji z zakresu książek, Usługi konsul-
tacyjne w zakresie publikacji książek, Usługi konsultacyj-
ne w zakresie publikacji czasopism, Usługi konsultacyjne 
związane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi pisa-
nia blogów, Usługi pisania tekstów, Usługi publikacji, Usłu-
gi w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie publi-
kacji biuletynów, Usługi w zakresie publikacji map, Usługi 
w zakresie publikacji przewodników, Usługi wydawnicze, 
Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usłu-
gi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Do-
radztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Adaptacja 
i montaż kinematograficzny, Dubbing, Edycja nagrań wideo, 
Edycja nagrań audio, Produkcja filmów kinowych, Fotogra-
fia, Kompozycje fotograficzne na rzecz innych, Montaż fil-
mów, Montaż filmów fotograficznych, Montaż programów 
telewizyjnych, Montaż programów radiowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż wideo, Nagrywanie 
taśm wideo, Prezentacja nagrań wideo, Produkcja filmów, 
Produkcja filmów animowanych, Produkcja nagrań audio 
i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audio-
wizualnych, Realizacja nagrań audiowizualnych, Realizacja 
programów rozrywkowych na żywo, Tworzenie podca-
stów, Usługi produkcji filmów, Usługi w zakresie produkcji 
filmów wideo, Usługi w zakresie produkcji nagrań audio 
i wideo.
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(210) 551043 (220) 2023 01 04
(731) Tee Turtle, LLC, Richmond Heights, US
(540) (znak słowny)
(540) NOKAUT
(510), (511) 28 Gry planszowe, Karty do gry, Kości do gry,  
Gry towarzyskie, Gry stołowe, Zabawki wypchane, Figurki 
do zabawy.

(210) 551049 (220) 2023 01 04
(731) PALKA OLGA OPAL, Chełmek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Opal DANCE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 02.03.08, 02.03.23, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauka tańca, Nauka tańca dla dorosłych.

(210) 551112 (220) 2023 01 04
(731) INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Organizacja wystaw 
dla biznesu lub handlu, 36 Wynajem powierzchni biurowych, 
41 Edukacja, Konferencje (organizowanie i prowadzenie),  
Organizacja wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, 42 Wzornictwo przemysłowe, Doradztwo technolo-
giczne, Badania naukowe.

(210) 551113 (220) 2023 01 04
(731) INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRY WZÓR

(531) 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, 
41 Organizowanie konkursów.

(210) 551115 (220) 2023 01 04
(731) INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTITUTE OF INDUSTRIAL DESIGN

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, 36 Wynajem po-
wierzchni biurowych, 41 Edukacja, Konferencje (organizowa-
nie i prowadzenie), 42 Wzornictwo przemysłowe, Doradztwo 
technologiczne.

(210) 551144 (220) 2023 01 09
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) STARAZOLIN
(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, Wyroby medyczne nawilżające do oczu, Wy-
roby medyczne w postaci kropel do oczu, Wyroby medycz-
ne do celów leczniczych przeznaczone do higieny oczu, 
Preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie 
i do celów leczniczych, Wyroby medyczne do celów lecz-
niczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, żeli, 
proszków, pianek, aerozoli, sprayów, kropli, plastrów, syro-
pów, emulsji lub zawiesin.

(210) 551146 (220) 2023 01 09
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) BOBOTIC
(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, Wyroby medyczne do usprawniania pracy 
układu pokarmowego, Preparaty parafarmaceutyczne sto-
sowane profilaktycznie i do celów leczniczych, Wyroby me-
dyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, 
pastylek, płynów, żeli, proszków, pianek, aerozoli, sprayów, 
kropli, plastrów, syropów, emulsji lub zawiesin.

(210) 551148 (220) 2023 01 09
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) FONIX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplemen-
ty diety dla ludzi, Wyroby medyczne przeznaczone do za-
pobiegania i łagodzenia dolegliwości usznych, Preparaty 
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i do celów 
leczniczych, Wyroby medyczne do celów leczniczych w po-
staci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, żeli, proszków, pia-
nek, aerozoli, sprayów, kropli, plastrów, syropów, emulsji lub  
zawiesin.

(210) 551156 (220) 2023 01 09
(731) RAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 24.01.01
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi.

(210) 551199 (220) 2023 01 10
(731) RYBKA MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MUZYKANCKO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.21, 24.17.13
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym 
sprzedaż on-line piwa, organizacja wydarzeń komercyj-
nych, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocja towarów przy pomocy 
influencerów, publikowanie tekstów reklamowych, re-
klama, usługi marketingowe, udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi w zakresie zamówień online w dzie-
dzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z do-
stawą na miejsce, zapewnienie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, 41 Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów kulinarnych, prowadzenie imprez rozrywko-
wych, eventy, świadczenie usług w zakresie karaoke, udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, usługi orkiestry, 
usługi rozrywkowe, prowadzenie bloga, komputerowe 
przygotowywanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, informacje i doradztwo w za-
kresie przygotowywania posiłków, usługi restauracyjne, 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi 
cateringowe, usługi barowe, wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowa-
nie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal 
na posiedzenia.

(210) 551203 (220) 2023 01 10
(731) RYBKA MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) JANOSIKOWA KOMPANIA KWICOŁ CIEMNY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 19.01.01, 19.01.06, 19.01.07, 02.01.01, 02.01.04, 
02.01.23, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 
26.04.22, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.10, 26.01.12, 26.01.16, 
26.03.04, 26.03.06, 26.02.05, 26.02.07, 26.02.12, 26.02.14, 
26.02.16

(510), (511) 32 Piwo, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż on-line piwa, Usługi pośrednictwa w han-
dlu, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Badania opinii publicz-
nej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Reklama, Usługi marketingowe, 
Usługi lobbingu handlowego, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Organizowanie targów handlowych, 
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, Doradztwo w zakresie strategii komu-
nikacyjnych public relations, Doradztwo w zakresie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Zapewnienie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 551206 (220) 2023 01 10
(731) RYBKA MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANOSIKOWA KOMPANIA MARYNA MALINOWA

(531) 02.01.01, 02.01.04, 02.01.23, 02.09.12, 26.01.01, 26.01.06, 
26.01.10, 26.01.12, 26.01.16, 26.02.05, 26.02.07, 26.02.12, 
26.02.14, 26.02.16, 26.03.04, 26.03.06, 26.04.02, 
26.04.09, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 
29.01.12

(510), (511) 32 Piwo, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż on-line piwa, Usługi pośrednictwa w han-
dlu, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Badania opinii publicz-
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nej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Reklama, Usługi marketingowe, 
Usługi lobbingu handlowego, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Organizowanie targów handlowych, 
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, Doradztwo w zakresie strategii komu-
nikacyjnych public relations, Doradztwo w zakresie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Zapewnienie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 551208 (220) 2023 01 10
(731) RYBKA MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANOSIKOWA KOMPANIA PYZDRA MIODOWY

(531) 02.01.01, 02.01.04, 02.01.23, 23.03.01, 23.03.05, 26.01.01, 
26.01.06, 26.01.10, 26.01.12, 26.01.16, 26.02.05, 26.02.07, 
26.02.12, 26.02.14, 26.02.16, 26.03.04, 26.03.06, 
26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 
29.01.12

(510), (511) 32 Piwo, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż on-line piwa, Usługi pośrednictwa w han-
dlu, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Badania opinii publicz-
nej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Reklama, Usługi marketingowe, 
Usługi lobbingu handlowego, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Organizowanie targów handlowych, 
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, Doradztwo w zakresie strategii komu-
nikacyjnych public relations, Doradztwo w zakresie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Zapewnienie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 551226 (220) 2023 01 11
(731) MERCUS PSQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mercus camper CAMPER LIFE ...

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.17.01, 
24.17.02, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.10, 
26.11.12, 26.03.23, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.18, 18.01.23

(510), (511) 12 Kampery, Kampery [pojazdy rekreacyjne], 
Pojazdy kempingowe, Przyczepy kempingowe, Przyczepy 
kempingowe [pojazdy], Samochody kempingowe, Spojlery 
do pojazdów kempingowych, 20 Meble do przyczep kem-
pingowych, Meble do samochodów kempingowych, Meble 
kempingowe, 22 Namioty [daszki] do przyczep kempingo-
wych, Namioty kempingowe, 39 Wypożyczanie środków 
transportu.

(210) 551269 (220) 2023 01 12
(731) LASOK RAFAŁ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) escafeeder.com
(510), (511) 28 Artykuły myśliwskie i wędkarskie.

(210) 551282 (220) 2023 01 12
(731) PŁONKA JUSTYNA JUST-YOU.PL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EROTIC MED

(531) 24.13.01, 24.13.22, 29.01.13, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 
01.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.16, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pośrednictwem Internetu, w związku z nastę-
pującymi towarami: akcesoria wspomagające współżycie 
seksualne, gadżety erotyczne, zabawki erotyczne, akcesoria 
erotyczne, urządzenia i artykuły związane z aktywnością 
seksualną, bielizna erotyczna, kosmetyki erotyczne, prepa-
raty zwiększające popęd seksualny, preparaty poprawiające 
sprawność seksualną u mężczyzn, środki ułatwiające zbliże-
nie seksualne.

(210) 551300 (220) 2023 01 13
(731) TALAGA AGNIESZKA PROFES NIERUCHOMOŚCI, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFES NIERUCHOMOŚCI
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(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Wynajem mieszkań, Zarządzanie nieruchomością, Admi-
nistrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, 
Wycena nieruchomości.

(210) 551309 (220) 2023 01 12
(731) BAHR ELIZA ROZANI, Będzin
(540) (znak słowny)
(540) ROZANI
(510), (511) 9 Filmy animowane, filmy wideo, filmy kine-
matograficzne, montaż filmów, 16 Opakowania kartonowe, 
tektura na opakowania, szczelne opakowania z tektury, nie-
przepuszczające powietrza opakowania z papieru, pudełka 
kartonowe, pudełka tekturowe, pudełka z papieru, wysta-
wowe pudełka kartonowe, papierowe pudełka do pakowa-
nia, kartonowe pudełka do pakowania, pudełka z tektury 
falistej, kartonowe pudełka (do pakowania przemysłowego), 
pudełka kartonowe do użytku domowego, składane pudeł-
ka z papieru, pudełka wykonane z tektury falistej, pudełka 
tekturowe wykonane z tektury falistej, kartonowe pudełka 
do pakowania z tektury składanej, pudełka z tektury falistej 
do przechowywania dokumentów, 20 Pudełka na zabaw-
ki (meble), pudełka do przechowywania (drewno), skrzynki 
i pudełka na zabawki, 35 Usługi w zakresie zarządzania bizne-
sowego świadczone autorom i pisarzom, pisanie scenariuszy 
dla celów reklamowych, pisanie scenariuszy do celów innych 
niż reklamowe, 36 Sponsorowanie i finansowanie filmów, 
pozyskiwania finansowania do filmów, 41 Pisanie scenariu-
szy, pisanie scenariuszy filmowych, usługi związane z pisa-
niem scenariuszy, pisanie scenariuszy do użytku teatralne-
go, prezentacja filmów, przedstawianie filmów, dystrybucja 
filmów, produkowanie filmów, rozrywka filmowa, produkcja 
filmów i filmów na taśmach filmowych, usługi produkcji fil-
mów, prowadzenie festiwali filmowych, reżyseria filmowa 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, udostępnienia in-
formacji dotyczących filmów, produkcja graficznych frag-
mentów filmowych, usługi informacyjne dotyczące filmów, 
produkcja filmów w celach rozrywkowych, projekcja filmów 
do celów technicznych, produkcja filmów telewizyjnych i fil-
mowych, pokazy filmów kinematograficznych i filmowych, 
produkcja filmów w celach edukacyjnych, edycja druków 
zawierających obrazy i zdjęcia innych niż do celów reklamo-
wych, elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż 
reklamowe w internecie, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji [micro-publishing], komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kompu-
terowy skład drukarski [DTP], konsultacje edytorskie, korekta 
rękopisów, multimedialne wydania czasopism, multimedial-
ne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, pi-
sanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, pisanie scenariuszy filmowych, pisanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], pisanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe do nadawania za pośrednictwem usług 
teletekstu, publikacja broszur, publikacja czasopism, 42 Usłu-
gi projektowania związane z opakowaniami.

(210) 551328 (220) 2023 01 13
(731) WŁOSKA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA 

W POLSCE, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUY ITALY

(531) 26.02.05, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Planowanie dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów 
do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja wyda-
rzeń komercyjnych, 42 Certyfikacja [kontrola jakości].

(210) 551332 (220) 2023 01 14
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOCONTROL
(510), (511) 6 Metalowe wsporniki naciągające zawierające 
sprężyny talerzowe i podkładki.

(210) 551333 (220) 2023 01 14
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOCARE
(510), (511) 42 Badania technologiczne instalacji ciśnie-
niowych.

(210) 551334 (220) 2023 01 14
(731) CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

TECHNICZNYCH SPETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) SPETOBLIND
(510), (511) 6 Metalowe zaślepki ciśnieniowe kołnierzowe 
i bezkołnierzowe.

(210) 551361 (220) 2023 01 13
(731) CQURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Komputerowe bazy da-
nych, 35 Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania 
danych, 38 Bezpieczna poczta elektroniczna, Elektroniczna 
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transmisja danych, 41 Usługi szkoleniowe dotyczące stoso-
wania technologii informatycznej, Edukacja w dziedzinie 
informatyki, Edukacja w dziedzinie posługiwania się kompu-
terami, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Kursy w zakresie opracowywania programów 
i sprzętu komputerowego, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie i pro-
wadzenie zajęć, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kom-
puterowych kursów szkoleniowych, Prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Prowadzenie zajęć, Szkolenia komputerowe, 
Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakre-
sie edukacji komputerowej, Szkolenia w zakresie elektronicz-
nego przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie obsługi 
systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie obsługi 
programów do przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie 
opracowywania programów komputerowych, Szkolenia 
w zakresie opracowywania programów komputerowych, 
Szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramo-
wania, Szkolenia w zakresie programowania komputerów, 
Szkolenia w zakresie projektowania systemów oprogra-
mowania, Szkolenia w zakresie projektowania programów 
komputerowych, Usługi doradcze w zakresie szkoleń kom-
puterowych, Usługi edukacyjne dotyczące zastosowania 
oprogramowania komputerowego, Usługi edukacyjne do-
tyczące komputerów, Usługi edukacyjne dotyczące zasto-
sowania systemów komputerowych, Zapewnianie szkoleń 
online, 42 Aktualizacja i konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
i programów komputerowych, Aktualizacja i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa, kom-
puterowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowe-
go w celu ochrony danych, Analizy komputerowe, Analizy 
systemów komputerowych, Badania i doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Badania i doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, Badania, opracowy-
wanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów 
komputerowych, Doradztwo eksperckie dotyczące techno-
logii, Doradztwo komputerowe, Doradztwo, konsultacje i in-
formacja w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo 
specjalistyczne związane z programowaniem komputero-
wym, Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo techniczne dotyczące 
bezpieczeństwa, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów 
komputerowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interneto-
wego, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpie-
czającego, Doradztwo w sprawach komputerów, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Doradztwo w za-
kresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradz-
two w zakresie komputerowych programów baz danych, 
Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Doradztwo 
związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, Do-
starczanie raportów z zakresu informatyki, Dostarczanie spe-
cjalistycznych raportów w zakresie informatyki, Ekspertyzy 
w zakresie technologii, Monitoring systemów sieciowych, 
Monitorowanie systemów komputerowych do celów bez-
pieczeństwa, Monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub na-

ruszeń bezpieczeństwa danych, Opracowywanie języków 
komputerowych, Opracowywanie kodów komputerowych, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Opra-
cowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie syste-
mów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Profesjonalne 
doradztwo w dziedzinie komputerów, Profesjonalne doradz-
two dotyczące technologii, Profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące komputerów, Projektowanie i opracowywanie 
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Świad-
czenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi bez-
pieczeństwa komputerowego w postaci administrowania 
certyfikatami cyfrowymi, Usługi bezpieczeństwa kompute-
rowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem 
do sieci, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu-
terowej, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i oprogra-
mowania, Usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
utrzymywania oprogramowania komputerowego, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi 
projektowania systemów komputerowych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompu-
terów, Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 551366 (220) 2023 01 13
(731) CQURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CQURE Academy
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Komputerowe bazy da-
nych, 35 Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania 
danych, 38 Bezpieczna poczta elektroniczna, Elektroniczna 
transmisja danych, 41 Usługi szkoleniowe dotyczące stoso-
wania technologii informatycznej, Edukacja w dziedzinie 
informatyki, Edukacja w dziedzinie posługiwania się kompu-
terami, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Kursy w zakresie opracowywania programów 
i sprzętu komputerowego, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie i pro-
wadzenie zajęć, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kom-
puterowych kursów szkoleniowych, Prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Prowadzenie zajęć, Szkolenia komputerowe, 
Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakre-
sie edukacji komputerowej, Szkolenia w zakresie elektronicz-
nego przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie obsługi 
systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie obsługi 
programów do przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie 
opracowywania programów komputerowych, Szkolenia 
w zakresie opracowywania programów komputerowych, 
Szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramo-
wania, Szkolenia w zakresie programowania komputerów, 
Szkolenia w zakresie projektowania systemów oprogra-
mowania, Szkolenia w zakresie projektowania programów 
komputerowych, Usługi doradcze w zakresie szkoleń kom-
puterowych, Usługi edukacyjne dotyczące zastosowania 
oprogramowania komputerowego, Usługi edukacyjne do-
tyczące komputerów, Usługi edukacyjne dotyczące zasto-
sowania systemów komputerowych, Zapewnianie szkoleń 
online, 42 Aktualizacja i konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
i programów komputerowych, Aktualizacja i projektowanie 
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oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa kom-
puterowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowe-
go w celu ochrony danych, Analizy komputerowe, Analizy 
systemów komputerowych, Badania i doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Badania i doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, Badania, opracowy-
wanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów 
komputerowych, Doradztwo eksperckie dotyczące techno-
logii, Doradztwo komputerowe, Doradztwo, konsultacje i in-
formacja w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo 
specjalistyczne związane z programowaniem komputero-
wym, Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo techniczne dotyczące 
bezpieczeństwa, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów 
komputerowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interneto-
wego, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpie-
czającego, Doradztwo w sprawach komputerów, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Doradztwo w za-
kresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradz-
two w zakresie komputerowych programów baz danych, 
Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Doradztwo 
związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, Do-
starczanie raportów z zakresu informatyki, Dostarczanie spe-
cjalistycznych raportów w zakresie informatyki, Ekspertyzy 
w zakresie technologii, Monitoring systemów sieciowych, 
Monitorowanie systemów komputerowych do celów bez-
pieczeństwa, Monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub na-
ruszeń bezpieczeństwa danych, Opracowywanie języków 
komputerowych, Opracowywanie kodów komputerowych, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Opra-
cowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie syste-
mów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Profesjonalne 
doradztwo w dziedzinie komputerów, Profesjonalne doradz-
two dotyczące technologii, Profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące komputerów, Projektowanie i opracowywanie 
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Świad-
czenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi bez-
pieczeństwa komputerowego w postaci administrowania 
certyfikatami cyfrowymi, Usługi bezpieczeństwa kompute-
rowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem 
do sieci, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu-
terowej, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i oprogra-
mowania, Usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
utrzymywania oprogramowania komputerowego, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi 
projektowania systemów komputerowych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompu-
terów, Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 551367 (220) 2023 01 13
(731) CQURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CQURE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Komputerowe bazy da-
nych, 35 Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania 
danych, 38 Bezpieczna poczta elektroniczna, Elektroniczna 
transmisja danych, 41 Usługi szkoleniowe dotyczące stoso-
wania technologii informatycznej, Edukacja w dziedzinie 
informatyki, Edukacja w dziedzinie posługiwania się kompu-
terami, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Kursy w zakresie opracowywania programów 
i sprzętu komputerowego, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie I pro-
wadzenie zajęć, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kom-
puterowych kursów szkoleniowych, Prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Prowadzenie zajęć, Szkolenia komputerowe, 
Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakre-
sie edukacji komputerowej, Szkolenia w zakresie elektronicz-
nego przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie obsługi 
systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie obsługi 
programów do przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie 
opracowywania programów komputerowych, Szkolenia 
w zakresie opracowywania programów komputerowych, 
Szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramo-
wania, Szkolenia w zakresie programowania komputerów, 
Szkolenia w zakresie projektowania systemów oprogra-
mowania, Szkolenia w zakresie projektowania programów 
komputerowych, Usługi doradcze w zakresie szkoleń kom-
puterowych, Usługi edukacyjne dotyczące zastosowania 
oprogramowania komputerowego, Usługi edukacyjne do-
tyczące komputerów, Usługi edukacyjne dotyczące zasto-
sowania systemów komputerowych, Zapewnianie szkoleń 
online, 42 Aktualizacja i konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
i programów komputerowych, Aktualizacja i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa kom-
puterowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowe-
go w celu ochrony danych, Analizy komputerowe, Analizy 
systemów komputerowych, Badania i doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Badania i doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, Badania, opracowy-
wanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów 
komputerowych, Doradztwo eksperckie dotyczące techno-
logii, Doradztwo komputerowe, Doradztwo, konsultacje i in-
formacja w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo 
specjalistyczne związane z programowaniem komputero-
wym, Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo techniczne dotyczące 
bezpieczeństwa, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów 
komputerowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interneto-
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wego, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpie-
czającego, Doradztwo w sprawach komputerów, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Doradztwo w za-
kresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradz-
two w zakresie komputerowych programów baz danych, 
Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Doradztwo 
związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, Do-
starczanie raportów z zakresu informatyki, Dostarczanie spe-
cjalistycznych raportów w zakresie informatyki, Ekspertyzy 
w zakresie technologii, Monitoring systemów sieciowych, 
Monitorowanie systemów komputerowych do celów bez-
pieczeństwa, Monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub na-
ruszeń bezpieczeństwa danych, Opracowywanie języków 
komputerowych, Opracowywanie kodów komputerowych, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Opra-
cowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie syste-
mów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Profesjonalne 
doradztwo w dziedzinie komputerów, Profesjonalne doradz-
two dotyczące technologii, Profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące komputerów, Projektowanie i opracowywanie 
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Świad-
czenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi bez-
pieczeństwa komputerowego w postaci administrowania 
certyfikatami cyfrowymi, Usługi bezpieczeństwa kompute-
rowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem 
do sieci, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu-
terowej, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i oprogra-
mowania, Usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
utrzymywania oprogramowania komputerowego, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi 
projektowania systemów komputerowych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompu-
terów, Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 551368 (220) 2023 01 13
(731) CQURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CQURE
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Komputerowe bazy da-
nych, 35 Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania 
danych, 38 Bezpieczna poczta elektroniczna, Elektroniczna 
transmisja danych, 41 Usługi szkoleniowe dotyczące stoso-
wania technologii informatycznej, Edukacja w dziedzinie 
informatyki, Edukacja w dziedzinie posługiwania się kompu-
terami, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Kursy w zakresie opracowywania programów 
i sprzętu komputerowego, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie i pro-
wadzenie zajęć, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kom-
puterowych kursów szkoleniowych, Prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Prowadzenie zajęć, Szkolenia komputerowe, 
Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakre-
sie edukacji komputerowej, Szkolenia w zakresie elektronicz-
nego przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie obsługi 
systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie obsługi 
programów do przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie 
opracowywania programów komputerowych, Szkolenia 

w zakresie opracowywania programów komputerowych, 
Szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramo-
wania, Szkolenia w zakresie programowania komputerów, 
Szkolenia w zakresie projektowania systemów oprogra-
mowania, Szkolenia w zakresie projektowania programów 
komputerowych, Usługi doradcze w zakresie szkoleń kom-
puterowych, Usługi edukacyjne dotyczące zastosowania 
oprogramowania komputerowego, Usługi edukacyjne do-
tyczące komputerów, Usługi edukacyjne dotyczące zasto-
sowania systemów komputerowych, Zapewnianie szkoleń 
online, 42 Aktualizacja i konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
i programów komputerowych, Aktualizacja i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa kom-
puterowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowe-
go w celu ochrony danych, Analizy komputerowe, Analizy 
systemów komputerowych, Badania i doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Badania i doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, Badania, opracowy-
wanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów 
komputerowych, Doradztwo eksperckie dotyczące techno-
logii, Doradztwo komputerowe, Doradztwo, konsultacje i in-
formacja w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo 
specjalistyczne związane z programowaniem komputero-
wym, Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo techniczne dotyczące 
bezpieczeństwa, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów 
komputerowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interneto-
wego, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpie-
czającego, Doradztwo w sprawach komputerów, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Doradztwo w za-
kresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradz-
two w zakresie komputerowych programów baz danych, 
Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Doradztwo 
związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, Do-
starczanie raportów z zakresu informatyki, Dostarczanie spe-
cjalistycznych raportów w zakresie informatyki, Ekspertyzy 
w zakresie technologii, Monitoring systemów sieciowych, 
Monitorowanie systemów komputerowych do celów bez-
pieczeństwa, Monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub na-
ruszeń bezpieczeństwa danych, Opracowywanie języków 
komputerowych, Opracowywanie kodów komputerowych, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Opra-
cowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie syste-
mów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Profesjonalne 
doradztwo w dziedzinie komputerów, Profesjonalne doradz-
two dotyczące technologii, Profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące komputerów, Projektowanie i opracowywanie 
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Świad-
czenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi bez-
pieczeństwa komputerowego w postaci administrowania 
certyfikatami cyfrowymi, Usługi bezpieczeństwa kompute-
rowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem 
do sieci, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu-
terowej, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
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Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i oprogra-
mowania, Usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
utrzymywania oprogramowania komputerowego, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi 
projektowania systemów komputerowych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompu-
terów, Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 551402 (220) 2023 01 16
(731) GÓRALCZYK BERENIKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wild vibe

(531) 26.01.19, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Odzież sportowa.

(210) 551416 (220) 2023 01 17
(731) FOTO PANEK SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOTO-PANek

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 16 Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Albumy fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Fotogra-
fie [wydrukowane], Fotografie oprawione i nieoprawione, 
Fotografie w ramkach, Kalendarze, Kalendarze drukowane, 
Kalendarze ścienne, 40 Cyfrowe polepszanie zdjęć, Cyfro-
we odnawianie fotografii, Druk sitowy, Druk typograficzny, 
Drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, 
Drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, Drukowa-
nie fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie portretów, 
Drukowanie przezroczy fotograficznych, Obróbka filmów 
fotograficznych, Obróbka filmów i obróbka fotograficzna, 
Obróbka fotograficzna, Obróbka fotograficzna [wywoływa-
nie zdjęć], Obróbka taśm filmowych, Obróbka zdjęć fotogra-
ficznych, Odnawianie fotografii, Powiększanie zdjęć, Przeno-
szenie filmów fotograficznych na taśmę wideo, Przenosze-
nie fotografii na płyty kompaktowe, Przenoszenie odbitek 
fotograficznych, Przenoszenie przeźroczy fotograficznych, 
Przetwarzanie przeźroczy i druków, Reprodukcja fotografii, 
Reprodukcja odbitek fotograficznych, Retusz fotograficzny, 
Udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fo-
tograficznego, Udzielanie informacji związanych z usługami 
powiększania fotograficznego, Usługi informacyjne doty-
czące obróbki filmów fotograficznych, Usługi informacyjne 
dotyczące wykonywania odbitek z filmów fotograficznych, 
Usługi laboratorium fotograficznego, Usługi odnawiania fo-
tografii, Wytrawianie fotograficzne druków, Wywoływanie 
fotograficzne, 41 Fotografia, Fotografia lotnicza, Edycja zdjęć, 
Edycja nagrań wideo, Fotografia portretowa, Fotografia  
ślubna, Kompozycje fotograficzne na rzecz innych, Montaż 
filmów fotograficznych.

(210) 551437 (220) 2023 01 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO LABTAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów 
Opolski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABCALC

(531) 26.01.10, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Wapno nawozowe.

(210) 551448 (220) 2023 01 17
(731) PIECHOWSKI SYLWESTER SUN WINNER GROUP,  

Stare Kupiski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIN GLASS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.05.01
(510), (511) 6 Metalowe rolety zewnętrzne i rolety fasa-
dowe, metalowe rolety zaciemniające oraz do kierowania 
światła, metalowe żaluzje zewnętrzne, rolety i żaluzje an-
tywłamaniowe, metalowe moskitiery, metalowe bramy 
rolowane, osprzęt i akcesoria metalowe do rolet, żaluzji, 
moskitier i bram rolowanych, metalowe przesuwne drzwi 
i okna, metalowe pokrycia dachowe, dachy z metalu na kon-
strukcje, pergole metalowe, pergole tarasowe, zasłony me-
talowe, metalowe prowadnice, szyny, rolki, profile, kasety 
i listwy, 7 Części do mechanizmów napędowych, silników 
i siłowników stosowanych w roletach, żaluzjach, markizach, 
moskitierach i okiennicach, 9 Sterowniki, piloty zdalnego 
sterowania, Programatory czasowe, Regulatory, urządzenia 
do zdalnego sterowania oświetleniem stosowane w ro-
letach, żaluzjach, markizach, moskitierach i okiennicach, 
19 Rolety, żaluzje, moskitiery zasłony z tworzyw sztucznych, 
ogrody zimowe jako konstrukcje z materiałów niemetalo-
wych, okiennice z tworzyw sztucznych, okiennice drewnia-
ne, pergole niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachowe, 
Niemetalowe rolety i żaluzje antywłamaniowe, konstrukcje 
daszków wykonane z materiału niemetalowego altany nie-
metalowe, okna niemetalowe przesuwne, niemetalowe pa-
nele dachowe, 20 Rolety i żaluzje okienne, rolety i żaluzje 
wewnętrzne, rolety bambusowe, termoizolacyjne, drewnia-
ne, trzcinowe i ratanowe, żaluzje bambusowe, termoizola-
cyjne, drewniane, trzcinowe i ratanowe, wewnętrzne role-
ty i żaluzje listwowe, rolety i żaluzje weneckie, wewnętrz-
ne żaluzje i rolety z lamelami, wewnętrzne żaluzje i rolety 
z listewek do ochrony przed światłem, wewnętrzne rolety 
i żaluzje poziome, wewnętrzne rolety i żaluzje pionowe, 
osprzęt i akcesoria niemetalowe do rolet i żaluzji wewnętrz-
nych, 22 Daszki i markizy z tworzyw sztucznych, 40 Usługi 
z zakresu produkcji rolet, żaluzji, pergoli, markiz, moskitier 
i okiennic na zamówienie.

(210) 551471 (220) 2023 01 18
(731) CABAJ STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE MATEO, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)



54 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT8/2023

(540) Mati Fish

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 03.09.01
(510), (511) 29 Ryby, Ryby przetworzone, Ryby wędzone, 
Ryby mrożone, Ryby konserwowane, Kotlety rybne, Palusz-
ki rybne, Pulpety rybne, Ryby suszone, Filety rybne, Potrawy 
rybne, Steki z ryb, Mrożone gotowane ryby, Ryby w pusz-
kach, Ryby w słoikach, Mrożone produkty rybne.

(210) 551473 (220) 2023 01 18
(731) CABAJ STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE MATEO, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mati Fish

(531) 29.01.06, 29.01.08, 29.01.12, 03.09.01, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 29 Ryby, Ryby przetworzone, Ryby wędzone, 
Ryby mrożone, Ryby konserwowane, Kotlety rybne, Palusz-
ki rybne, Pulpety rybne, Ryby suszone, Filety rybne, Potrawy 
rybne, Steki z ryb, Mrożone gotowane ryby, Ryby w pusz-
kach, Ryby w słoikach, Mrożone produkty rybne.

(210) 551477 (220) 2023 01 18
(731) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA  

ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, 
ANNA WERK SPÓŁKA JAWNA, Zwierzyniec Pierwszy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVRAN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 Preparaty do prania, Dodatki do prania, Płyny 
do prania, Preparaty do pielęgnacji tkanin, Preparaty wybie-
lające i inne substancje do użytku w praniu, Proszki do prania, 
Środki do namaczania prania, Środki do płukania do prania, 
Środki ochronne do prania, Środki zmiękczające do prania.

(210) 551479 (220) 2023 01 18
(731) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA  

ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, 
ANNA WERK SPÓŁKA JAWNA, Zwierzyniec Pierwszy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Volpino

(531) 03.01.08, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01, 29.01.02, 
29.01.12

(510), (511) 3 Preparaty do prania, Dodatki do prania, Płyny 
do prania, Preparaty do pielęgnacji tkanin, Preparaty wybie-
lające i inne substancje do użytku w praniu, Proszki do prania, 
Środki do namaczania prania, Środki do płukania do prania, 
Środki ochronne do prania, Środki zmiękczające do prania.

(210) 551506 (220) 2023 01 18
(731) KLOC BEATA FIRMA HANDLOWA MAX ANIMAL, 

Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALL4PETS INTERNETOWY SKLEP ZOOLOGICZNY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.15, 
03.01.08

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
online towarów obejmujących: karmy i pasze dla zwierząt, 
karma dla psów, karma dla kotów, preparaty spożywcze 
dla psów, preparaty spożywcze dla kotów, napoje dla ko-
tów, karma dla ptaków domowych, karma dla papug, na-
siona dla ptaków, karma dla ryb, żywność dla ryb akwario-
wych, karma dla gryzoni, pokarm dla chomików, karma dla 
królików, podajniki karmy dla małych zwierząt, podajniki 
karmy dla zwierząt uruchamiane przez zwierzęta, pojem-
niki stosowane w gospodarstwie domowym do przecho-
wywania karmy dla zwierząt domowych, czerpaki do kar-
my dla psów, karmniki do karmienia ptaków trzymanych 
w klatkach, pojemniki na karmę dla ptaków, Usługi sprze-
daży detalicznej lub hurtowej online towarów obejmują-
cych: jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, gryzaki 
ze skóry surowej dla psów, sztuczne kości będące zabaw-
kami dla psów, kości do żucia dla psów, artykuły jadalne 
do żucia dla psów, suchary dla psów, przysmaki dla kotów 
[jadalne], suplementy diety dla zwierząt domowych, wi-
taminy dla zwierząt domowych, środki odżywcze [karma] 
dla ryb, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt 
domowych, suplementy lecznicze do żywności dla zwie-
rząt, dodatki odżywcze z alg na bazie wapnia, przeznaczo-
ne do użytku w akwariach, odżywki dla roślin do użytku 
w akwariach, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, 
dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt do celów 
medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
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online towarów obejmujących: budy, kojce i legowiska dla 
zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, po-
duszki do wyściełania klatek dla zwierząt domowych, po-
słania dla psów, budy dla psów, koszyki dla psów, koszy-
ki dla kotów, posłania dla kotów, kuwety dla kotów, tace 
z tworzyw sztucznych do użytku jako kuwety dla kotów, 
piasek do kuwet dla kotów, podściółka do kuwet dla ko-
tów, żwirek dla kotów, filtry do stosowania w kuwetach dla 
kotów, wyściółki do pudełek dla kotów w postaci worków 
z tworzyw sztucznych, trociny, papier pokryty piaskiem 
do użytku w klatkach dla ptaków, papier żwirowy do kla-
tek dla ptaków, akwaria i wiwaria, ryby akwariowe, żywe 
koralowce akwariowe, rośliny do akwariów [żywe], akwa-
ria (piasek do -), akwaria (żwir do -), oświetlenie do akwa-
riów, akwaria, pokrywy na akwaria, falowniki do akwarium, 
kamienie akwariowe napowietrzające [pompy], pompki 
akwariowe, pompki napowietrzające do akwariów, pomp-
ki wodne do napowietrzania akwariów, pompy do akwa-
rium, pompy do napowietrzania akwariów domowych, 
pompy wodne do użycia w akwariach, aparatura grzew-
cza do akwariów, ozdoby do akwariów, filtry do akwariów, 
filtry do użycia w akwariach, lampy akwariowe, lampy 
do oświetlania akwarium, lampy ultrafioletowe stosowane 
do akwariów, schładzacze do akwariów, urządzenia do fil-
trowania akwariów, urządzenia do ogrzewanie akwariów, 
urządzenia do uzdatniania wody morskiej w akwariach, 
zestawy filtrów i silniczków do akwariów, zestawy filtrują-
ce do akwariów, odtworzona woda morska do akwariów, 
środki chemiczne do stosowania w akwariach, środki che-
miczne do użytku w akwariach [inne niż farmaceutyki], 
środki chemiczne do użytku w akwariach [inne niż środki 
farmaceutyczne], środki do uzdatniania wody w akwa-
riach, terraria, pompy wodne do użytku w terrariach, 
jednorazowe wkładki wchłaniające do wyściełania klatek 
zwierząt domowych, środki do czyszczenia klatek dla 
zwierząt, preparaty dezodoryzujące do kuwet zwierząt 
domowych, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej 
online towarów obejmujących: transportery dla zwierząt 
w formie pudeł, transportery dla zwierząt przystosowane 
do rowerów, smycze dla zwierząt domowych, smycze dla 
psów, obroże dla psów, gwizdki do przywoływania psów, 
etykiety adresowe dla zwierząt (metalowe), tabliczki iden-
tyfikacyjne z metalu dla zwierząt, osłony zabezpieczające 
dla psów do użytku w pojazdach, buty dla psów, odzież 
dla psów, okrycia dla psów, płaszcze przeciwdeszczowe dla 
psów domowych, ochraniacze dla psów przeciw zaznacza-
niu terenu, obroże dla kotów, okrycia dla kotów, chłonne 
pieluchy celulozowe dla zwierząt domowych, chłonne pie-
luchy papierowe dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej lub hurtowej online towarów obejmujących: 
maszynki do strzyżenia psów, klatki do kąpieli dla kotów, 
kosmetyki dla zwierząt, płyny dla psów, środki do mycia 
psów [insektycydy], środki odstraszające insekty dla psów, 
aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodoranty dla zwie-
rząt, nielecznicze balsamy do łap zwierząt domowych, 
ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, 
ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt do-
mowych, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla 
zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt, odświeżacze 
zapachów dla zwierząt, preparaty do pielęgnacji zwie-
rząt, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szampony 
dla zwierząt domowych, neutralizator zapachu zwierząt 
domowych, obroże przeciw pchłom dla zwierząt, obroże 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, owadobójcze szampony 
dla zwierząt, pułapki na płazińce do akwarium.

(210) 551513 (220) 2023 01 18
(731) CIUPA BERNARD ABINO NT, Gospodarz
(540) (znak słowny)
(540) LOGOPARY
(510), (511) 28 Gry edukacyjne dla dzieci, Układanki [puzzle], 
Gry logopedyczne.

(210) 551514 (220) 2023 01 18
(731) CIUPA BERNARD ABINO NT, Gospodarz
(540) (znak słowny)
(540) KUBIKI
(510), (511) 28 Klocki do budowy [zabawki], Klocki do łącze-
nia [zabawki], Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Klocki do za-
bawy, które można wzajemnie łączyć.

(210) 551528 (220) 2023 01 19
(731) MAJ-DUBIŃSKA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wolno wolniej

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 4 Świece, Świece okolicznościowe, Świece per-
fumowane, Świece sojowe, Świece zapachowe, Zapachowe 
świece aromaterapeutyczne, Świeczki, Świece rzepakowe, 
14 Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria będąca wyrobami 
z metali szlachetnych, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria i wyroby 
jubilerskie, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria wy-
konana z metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z metali 
szlachetnych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Bransoletki 
[biżuteria], Ozdoby [biżuteria].

(210) 551534 (220) 2023 01 19
(731) WINDSOR OLIWIER J.E. KS. ARCYBISKUP OLIWIER 

MARIA WINDSOR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMOR EST PATIENS archbishop WINDSOR Jego 

Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Oliwier Maria Windsor

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.11.03, 24.01.13, 24.13.01, 07.01.01, 
03.07.11, 09.07.17, 09.01.10, 24.11.05, 09.01.07

(510), (511) 45 Usługi religijne, Organizowanie zgromadzeń 
religijnych, Organizowanie ceremonii religijnych.
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(210) 551536 (220) 2023 01 19
(731) COSMETICS INVESTMENTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Łaziska Górne

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Malibu

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.03.02, 26.11.01, 26.11.10
(510), (511) 3 Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy sa-
moopalające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące 
promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizu-
jące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do pielęgnacji urody, 
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do samoopala-
nia, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, 
Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, 
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie mleczek, 
Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, 
Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, 
Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do cia-
ła [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy samoopalające 
[kosmetyki].

(210) 551540 (220) 2023 01 19
(731) FIDIA PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AKSOBREX FIDIA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do kąpieli, Prepara-
ty do mycia i pielęgnacji ciała oraz włosów, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Dezodoranty i anty-
perspiranty, Środki perfumeryjne i zapachowe, Kosmetyki 
do makijażu, Mydła i żele, Olejki esencjonalne i ekstrak-
ty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki toaletowe, Maści 
[nielecznicze], 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność i substancje dietetyczne do celów leczniczych lub we-
terynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Środki 
odkażające, Materiały do plombowania zębów, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Artykuły do kar-
mienia i smoczki, Artykuły ortopedyczne i przyrządy uła-
twiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Urzą-
dzenia i przyrządy do fizjoterapii, 32 Napoje bezalkoholo-
we, Preparaty do produkcji napojów, Soki, Woda [napoje], 
Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje 
energetyzujące [nie do celów medycznych].

(210) 551541 (220) 2023 01 19
(731) FIDIA PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) AKSOBREX
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do kąpieli, Prepara-
ty do mycia i pielęgnacji ciała oraz włosów, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Dezodoranty i anty-
perspiranty, Środki perfumeryjne i zapachowe, Kosmetyki 
do makijażu, Mydła i żele, Olejki esencjonalne i ekstrak-
ty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki toaletowe, Maści 
[nielecznicze], 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność i substancje dietetyczne do celów leczniczych lub we-
terynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Środki 
odkażające, Materiały do plombowania zębów, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Artykuły do kar-
mienia i smoczki, Artykuły ortopedyczne i przyrządy uła-
twiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Urzą-
dzenia i przyrządy do fizjoterapii, 32 Napoje bezalkoholo-
we, Preparaty do produkcji napojów, Soki, Woda [napoje], 
Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje 
energetyzujące [nie do celów medycznych].

(210) 551544 (220) 2023 01 19
(731) EVERGREEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce
(540) (znak słowny)
(540) CarboCal
(510), (511) 1 Aktywatory kompostu, Biologiczne nawo-
zy azotowe, Chemiczne środki wspomagające do użytku 
w rolnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku 
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użyt-
ku w leśnictwie, Chemicznie zmienione nawozy złożone, 
Chemikalia wzbogacające glebę, Kompost, obornik, nawozy, 
Mieszanki kompostowe z materiału mineralnego w formie 
pyłu, Mieszanki kompostowe wzbogacone substancjami or-
ganicznymi, Mieszanki nawozów, Mieszanki nawozów o spo-
wolnionym uwalnianiu, Mieszanki substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, 
Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych 
do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Mieszanki substancji 
chemicznych i mikroorganizmów do sterylizacji kompostu, 
Mączka kostna [nawóz], Mineralne preparaty do użyźnia-
nia gleby, Naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające 
wzrost roślin, Nawóz do liści stosowany na roślinach upraw-
nych w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz w formie 
stałej, Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy bez zawartości 
chloru, Nawozy biologiczne, Nawozy biologiczne stosowane 
do uzdatniania gleby, Nawozy chemiczne, Nawozy do gleb, 
Nawozy do gleby, Nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, 
Nawozy naturalne, Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu 
składników dla ogrodnictwa, Nawozy organiczne, Nieorga-
niczne nawozy, Nawozy złożone, Nawozy potasowe, Potas 
(K), Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty poprawiające 
kondycję gleby, Preparaty do wzmacniania roślin, Prepara-
ty do odżywiania gleby [inne niż sterylizujące], Preparaty 
do nawożenia gleby, Preparaty chemiczne do użyźniania 
gleby [inne niż sterylizujące], Preparaty chemiczne do użyź-
niania gleby, Środki chemiczne dla rolnictwa, Sproszkowany 
wapień do celów rolniczych, Środki do uzdatniania gleby 
do zwiększania wzrostu produktów rolnych, Środki do uzdat-
niania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodo-
wych, Środki do uzdatniania gleby do podawania do gleby 
przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], 
Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produk-
tów rolnych, Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzro-
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stu produktów ogrodowych, Środki do uzdatniania gleby 
do celów rolniczych, Środki do uzdatniania gleby do celów 
ogrodniczych, Środki do nawożenia ogrodu [nawozy], Środki 
chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Środki zwiększające plony warzyw, Środki zwiększające 
plony upraw, Środki zabezpieczające dla roślin, Środki ulep-
szające glebę, Środki stymulujące wzrost [inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych], Środki regulujące wzrost 
roślin do użytku rolniczego, Środki poprawiające kondycję 
gleby do użytku rolniczego, Środki poprawiające kondycję 
gleby do użytku ogrodniczego, Środki poprawiające glebę 
[inne niż wyjaławiające], Środki poprawiające glebę, Sub-
stancje do uzdatniania gleby [inne niż do wyjaławiania], Sub-
stancje do poprawy stanu gleby, Syntetyczne nawozy, Wap-
no do użytku w rolnictwie, Granulowany wapień do celów 
rolniczych, 19 Wapno nawozowe, Wapno, Wapień, Wapień 
w postaci proszku, Wapień w postaci granulowanej.

(210) 551570 (220) 2023 01 20
(731) CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) CORAB Encor
(510), (511) 9 Panele słoneczne, Baterie słoneczne, Baterie 
słoneczne do celów przemysłowych, Baterie słoneczne 
do użytku domowego, Moduły słoneczne, Fotowoltaicz-
ne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i in-
stalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, 
Falowniki fotowoltaiczne, Przemienniki (inwertery) elek-
tryczne, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu 
energii elektrycznej, Aparatura, urządzenia i kable do za-
stosowania w elektryce, Aparatura i urządzenia do prze-
wodzenia energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do przekształcania energii elektrycznej, Akumulatory 
energii fotowoltaicznej, Akumulatory do pojazdów elek-
trycznych, Akumulatory ciepła, Akumulatory energii elek-
trycznej, Banki energii, Konwertery energii elektrycznej, 
Liczniki energii elektrycznej, Stacje ładowania do pojaz-
dów elektrycznych, Oprogramowanie, Urządzenia do po-
miaru, monitorowania i zarządzania produkcją i zużyciem 
energii elektrycznej, Systemy i urządzenia typu HEMS 
do monitorowania i zarządzania zużyciem energii elek-
trycznej w domu, Urządzenia do magazynowania energii, 
Jednostki zasilania (transformatory), Transformatory elek-
tryczne, Transformatory rozdzielcze, Elektryczne panele 
rozdzielcze do sieci elektrycznej, Elektryczne tablice roz-
dzielcze, Systemy zarządzania wirtualnymi elektrowniami, 
11 Kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Pompy 
ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii, Urządzenia 
do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] 
do ogrzewania, Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewa-
nie], Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, Insta-
lacje grzewcze zasilane energią odnawialną, Urządzenia 
i instalacje wentylacyjne, Urządzenia i instalacje grzew-
cze, Klimatyzatory, Rekuperatory, Gruntowe wymienniki  
ciepła, Gruntowe pompy ciepła, Pompy ciepła typu mo-
noblok, Pompy ciepła typu split, Systemy zarządzania 
energią domową (HEMS).

(210) 551579 (220) 2023 01 19
(731) DRAGON PAWEŁ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) Bruxgel
(510), (511) 5 Leki działające na autonomiczny układ ner-
wowy do celów medycznych, Leki przeciwskurczowe, cho-
linolityczne, Leki przeciwskurczowe, Suplementy diety, Su-

plementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Preparaty 
farmaceutyczne, Farmaceutyczne balsamy do ust.

(210) 551612 (220) 2023 01 22
(731) GOLESZYŃSKI ŁUKASZ INOX-FORCE,  

Zbiersk-Cukrownia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOX-FORCE

(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Balustrady metalowe, Barierki metalowe.

(210) 551620 (220) 2023 01 20
(731) SPORT I ZABAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.01.08, 05.01.09, 05.01.16, 26.01.01, 26.01.05, 26.03.02, 
29.01.15, 27.05.01

(510), (511) 41 Edukacja [nauczanie], Edukacja sportowa, 
Obozy rekreacyjne, Obozy sportowe, Obozy letnie [rozrywka 
i edukacja], Organizacja aktywności kulturalnych na obozach 
letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach let-
nich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja im-
prez rozrywkowych, Organizowanie warsztatów, Prowadzenie 
imprez rozrywkowych, Rozrywka, Szkolenia edukacyjne, Szko-
lenia sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw 
dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów za-
baw dla dzieci, Udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów 
zimowych, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi 
rozrywkowe dla dzieci, Usługi w zakresie obozów wakacyj-
nych [rozrywka], Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warszta-
ty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, 
Warsztaty w celach szkoleniowych, Wypożyczanie urządzeń 
wypoczynkowych, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozryw-
ka/edukacja], Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zapewnianie In-
frastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej.
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(210) 551633 (220) 2023 01 20
(731) BEVERAGES FILLING GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dodoni orange drink napój pomarańczowy 

40% soku juice NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES 
SWEETENERS FLAVORS

(531) 05.07.11, 05.07.13, 04.02.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoho-
lowe zawierające soki owocowe, Koktajle [bezalkoholowe 
napoje owocowe], Napoje o smaku warzywnym, Soki wa-
rzywne [napoje], Soki warzywne, Napoje owocowe, Soki 
owocowe do użytku jako napoje, Napoje bezalkoholowe 
o smaku owocowym, Wody mineralne i gazowane, Napoje 
owocowe i soki owocowe, Napoje zawierające głównie soki 
owocowe, Soki owocowe, Nektary owocowe, bezalkoholo-
we, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje  
izotoniczne i energetyczne.

(210) 551635 (220) 2023 01 20
(731) BEVERAGES FILLING GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dodoni mango drink napój mango 50% soku 

juice NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES SWEETENERS 
FLAVORS

(531) 05.07.13, 05.07.14, 05.03.11, 27.05.01, 04.02.20, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholo-
we zawierające soki owocowe, Koktajle [bezalkoholowe na-
poje owocowe], Napoje o smaku warzywnym, Soki warzywne 
[napoje], Soki warzywne, Napoje owocowe, Soki owocowe 
do użytku jako napoje, Napoje bezalkoholowe o smaku owo-
cowym, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe i soki 
owocowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Soki 
owocowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe, Syropy do wy-
twarzania napojów bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, Napoje izotoniczne i energetyczne.

(210) 551637 (220) 2023 01 20
(731) BEVERAGES FILLING GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dodoni tropical drink napój tropikalny 40% soku 

juice NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES SWEETENERS 
FLAVORS

(531) 05.07.11, 05.07.14, 05.07.22, 05.07.24, 04.02.20, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholo-
we zawierające soki owocowe, Koktajle [bezalkoholowe na-
poje owocowe], Napoje o smaku warzywnym, Soki warzywne 
[napoje], Soki warzywne, Napoje owocowe, Soki owocowe 
do użytku jako napoje, Napoje bezalkoholowe o smaku owo-
cowym, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe i soki 
owocowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Soki 
owocowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe, Syropy do wy-
twarzania napojów bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, Napoje izotoniczne i energetyczne.

(210) 551638 (220) 2023 01 23
(731) SYSŁO JAKUB, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CYTAT CAFE
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, 
43 Serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, Zapewnia-
nie żywności i napojów w restauracjach, Oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości, Kafeterie [bufety], Stołówki, Obsługa gastronomiczna 
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z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), Usługi cateringu zewnętrznego.

(210) 551639 (220) 2023 01 23
(731) SYSŁO JAKUB, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 20.01.03, 11.03.04, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, 
43 Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Zapew-
nianie żywności i napojów w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowa-
nie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości, Kafeterie [bufety], Stołówki, Obsłu-
ga gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Usługi cateringu  
zewnętrznego.

(210) 551645 (220) 2023 01 23
(731) KACZMAREK ADRIAN REMBUD, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Badi BOO

(531) 26.04.07, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 24 Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa 
i pościelowa, Pokrowce i narzuty na meble, Tkaniny, Dziani-
na, Ręczniki, Zasłony, Obrusy, Tkaniny do użytku w produk-
cji pieluszek, Pokrowce na termofory, 25 Odzież, Nakrycia  
głowy, Obuwie.

(210) 551648 (220) 2023 01 23
(731) KOWALSKI MACIEJ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) koma

(531) 24.15.01, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 37 Budowa budynków produkcyjnych i przemy-
słowych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
Budowa obiektów publicznych, Doradztwo inżynieryjne 
(usługi budowlane), Instalacja narzędzi na placach budowy, 
Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Konser-
wacja i naprawy budynków, Konserwacja instalacji wodno-
-kanalizacyjnej, Montaż instalacji na placach budowy, Mon-
taż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, 
Malowanie, Malowanie budynków, Malowanie domów, 
Malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, Malowanie 
powierzchni budynków, Naprawcze roboty budowlane, Na-
prawa i konserwacja budynków biurowych, Naprawa i kon-
serwacja budynków mieszkalnych, Naprawa i konserwacja 
instalacji gazowych i elektrycznych, Przygotowywanie tere-
nu pod budowę, Remontowanie budynków, Remont nieru-
chomości, Rozbiórka budynków, Rozbiórka dachów, Rozbiór-
ka konstrukcji, Rozbiórka rusztowań, Tapetowanie, Tynkowa-
nie, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budow-
lane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w za-
kresie budowania na potrzeby przemysłu, Usługi instalacyj-
ne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów budowlanych, Usuwanie gruzu z budynków [usłu-
gi budowlane], Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 
Wznoszenie budynków prefabrykowanych, Wznoszenie pre-
fabrykowanych budynków i konstrukcji, Wznoszenie struk-
turalnych konstrukcji stalowych, 42 Planowanie i projekto-
wanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie i projektowanie 
obiektów sportowych, Planowanie i projektowanie pomiesz-
czeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie [projektowanie] 
biurowców wielopiętrowych, Planowanie [projektowanie] 
budynków, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie 
budowlane, Projektowanie budynków, Projektowanie do-
mów, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkal-
nych, Usługi projektowe związane z nieruchomościami.

(210) 551650 (220) 2023 01 23
(731) WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 

COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Comfort

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządze-
nia ułatwiające przemieszczanie się, Aparaty i instrumenty me-
dyczne i weterynaryjne, Meble i pościel do celów medycz-
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież, nakrycia 
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głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, 
Aparatura do ćwiczeń sterowana komputerowo do użytku te-
rapeutycznego, Aparatura do wzmacniania ciała [terapeutycz-
na], Aparaty do masażu, Artykuły do ćwiczeń fizycznych służą-
ce do treningu fizycznego [do celów medycznych], Bieżnie 
stacjonarne do użytku medycznego w ćwiczeniach fizjotera-
peutycznych, Ciężarki do ćwiczeń fizycznych [przystosowy-
wane do użytku medycznego], Elektrody do przezskórnej 
elektrycznej stymulacji nerwów, Elektryczne poduszki grzew-
cze do użytku medycznego, Maszyny do ćwiczeń do celów 
terapeutycznych, Maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów 
medycznych, Maszyny [steppery] symulujące chodzenie 
po schodach do użytku terapeutycznego, Pasy do celów me-
dycznych, elektryczne, Podgrzewane podkłady, elektryczne, 
do celów leczniczych, Poduszki podgrzewane [podkładki], 
nieelektryczne, do celów medycznych, Przezskórne elektrycz-
ne stymulatory nerwów, Przezskórne elektryczne stymulatory 
mięśni, Przyrządy do masażu, Przyrządy do ćwiczeń [ekspan-
dery] do leczenia medycznego, Przyrządy do terapii oddecho-
wej, Przyrządy terapeutyczne i wspomagające przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych, Przyrządy terapeutyczne przy-
stosowane dla osób niepełnosprawnych, Równoległe porę-
cze do użytku w terapii leczniczej, Steppery do użytku w fizjo-
terapii, Stymulatory nerwów i mięśni, Taśmy kinezjologiczne, 
Urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyj-
nych, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych, do użytku medycz-
nego, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycz-
nych, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów leczniczych, 
Urządzenia do elektrycznej stymulacji grup mięśni, Urządzenia 
do elektrostymulacji do użytku w leczeniu terapeutycznym, 
Urządzenia do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego, 
Urządzenia do ćwiczeń siłowych przystosowane do użytku 
medycznego, Urządzenia do elektrycznej stymulacji mięśni, 
Urządzenia do masażu, Urządzenia do pracy nad kondycją fi-
zyczną [do użytku medycznego], Urządzenia do symulacji 
ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, Urządzenia do te-
rapeutycznego wzmacniania ciała, Urządzenia do terapeu-
tycznej stymulacji ciała, Urządzenia do terapii prądem o niskiej 
częstotliwości, Urządzenia do użytku w ćwiczeniu mięśni 
do celów medycznych, Urządzenia do wzmacniania mięśni 
do użytku w rehabilitacji medycznej, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Urządzenia medyczne do wzmac-
niania mięśni przepony miednicy, Urządzenia pomocnicze 
dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, Urządzenia te-
rapeutyczne dla dzieci z autyzmem, Urządzenia terapeutycz-
ne i pomocnicze dostosowane do osób z niepełnosprawno-
ścią, Urządzenia terapeutyczne dostosowane dla osób z nie-
pełnosprawnością, Urządzenia treningowe sterowane kom-
puterowo do użytku terapeutycznego, Urządzenia do rehabi-
litacji fizycznej do celów medycznych, Sprzęt do stymulacji 
elektronicznej do fizjoterapii, Aparaty do masażu wibracyjne-
go, Elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, 
Elektryczne masażery kosmetyczne do użytku domowego, 
Łóżka do masażu do celów medycznych, Fotele do masażu 
z wbudowanymi urządzeniami do masażu, Fotele do masażu, 
Piłki do masażu, Nieelektryczne urządzenia do masażu, Maty 
do masażu w kąpieli z pianą, Masażery do głowy na baterie, 
Masażery do głowy, Elektryczne wałki do masażu, Elektryczne 
urządzenia do masażu głowy do użytku domowego, Elek-
tryczne urządzenia do masażu głowy do użytku komercyjne-
go, Elektryczne urządzenia do masażu do użytku osobistego, 
Elektryczne przyrządy do masażu, Balkoniki, Balkoniki dla osób 
niepełnosprawnych, Balkoniki do chodzenia, Chodziki 
do wspomagania poruszania się, Kule dla osób z dolegliwo-
ściami kolan, Kule inwalidzkie, Laski-czwórnogi do celów me-
dycznych, Laski do celów medycznych, Nasadki do kul, Nasad-
ki do kul inwalidzkich, Osłony na podramienne poduszeczki 

kul, Osłony na rączki kul, Poduszki do siedzeń wózków inwa-
lidzkich [do użytku medycznego], Roboty do noszenia poma-
gające w chodzeniu do celów medycznych, Rollatory, Sprzęt 
wspomagający poruszanie się [do celów medycznych], Tem-
blaki specjalnie dostosowane do transportowania osób nie-
pełnosprawnych, Urządzenia wspomagające przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych, Wózki na kółkach przystosowa-
ne do użytku jako pomoc w chodzeniu, Dmuchane podkładki 
[poduszki] do celów medycznych, Dmuchane poduszki 
do celów medycznych, Nadmuchiwane poduszki do celów 
medycznych, Narzędzia do pozycjonowania pacjenta, Nosze, 
Nosze dla chorych, Nosze dla pacjentów, Nosze dla pacjentów 
bariatrycznych, Nosze do transportu pacjentów, Nosze me-
dyczne, Nosze na kółkach, Nosze używane w karetkach pogo-
towia, Podkładki i poduszki przeciwodleżynowe, Podkłady za-
pobiegające odleżynom, Poduszki dmuchane do celów me-
dycznych, Poduszki do celów medycznych, Poduszki do użyt-
ku terapeutycznego, Poduszki do użytku ortopedycznego, 
Prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjolo-
gicznych, Stelaże łóżkowe wykonane specjalnie do celów me-
dycznych, Słupki pomocnicze do podnoszenia pacjentów, 
Stojaki na przyrządy medyczne, Temblaki do podnośników 
do podnoszenia pacjentów, Szpitalne nosze na kółkach, Szpi-
talne fotele do badań, Szafki na przyrządy medyczne, Urzą-
dzenia do obracania pacjentów, Urządzenia dźwigowe dla 
osób niepełnosprawnych, Windy dla inwalidów, Wózki pielę-
gniarskie przystosowane do przewożenia lekarstw dawkowa-
nych pacjentom, Wyciągi wspomagające niepełnosprawnych 
w trakcie wchodzenia do wanny, Wyciągi wspomagające nie-
pełnosprawnych w trakcie wychodzenia z wanny, Szwy samo-
przylepne, Samoprzylepne bandaże (Usztywniające -), Pod-
trzymujące samoprzylepne bandaże, 12 Elektryczne wózki in-
walidzkie, Krzesła transportowe, Napędzane elektrycznie wóz-
ki inwalidzkie umożliwiające pozycję stojącą, Pojazdy dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie i osób z upośledzeniem rucho-
wym, Pojazdy do poruszania się, Skutery inwalidzkie, Wózki dla 
inwalidów, Wózki dla niepełnosprawnych, Wózki dla osób nie-
pełnosprawnych, Wózki do transportu niepełnosprawnych, 
Wózki inwalidzkie napędzane elektrycznie, Wózki inwalidzkie 
napędzane ręcznie, Wózki inwalidzkie sterowane ręcznie, 
Wózki spacerowe dla zwierząt domowych, Wyposażone w sil-
nik skutery dla osób niepełnosprawnych i z trudnościami 
w poruszaniu się, Wyposażone w silnik wózki dla osób niepeł-
nosprawnych i z trudnościami w poruszaniu się, Wyposażone 
w silnik wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych 
i z trudnościami w poruszaniu się, Pojazdy dla niepełnospraw-
nych, Części i akcesoria dla pojazdów dla niepełnosprawnych, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w odniesieniu 
do następujących towarów: urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii, urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, aparaty i in-
strumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do ce-
lów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Usługi 
sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w odniesieniu do nastę-
pujących towarów: odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty 
i podpory do celów medycznych, aparatura do ćwiczeń stero-
wana komputerowo do użytku terapeutycznego, terapeu-
tyczna aparatura do wzmacniania ciała, aparaty do masażu, 
artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu fizyczne-
go do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej oraz 
hurtowej w odniesieniu do następujących towarów: bieżnie 
stacjonarne do użytku medycznego w ćwiczeniach fizjotera-
peutycznych, ciężarki do ćwiczeń fizycznych przystosowywa-
ne do użytku medycznego, elektrody do przezskórnej elek-
trycznej stymulacji nerwów, elektryczne poduszki grzewcze 
do użytku medycznego, maszyny do ćwiczeń do celów tera-
peutycznych, maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów me-
dycznych, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w od-
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niesieniu do następujących towarów: maszyny [steppery] sy-
mulujące chodzenie po schodach do użytku terapeutyczne-
go, elektryczne pasy do celów medycznych, podgrzewane 
elektryczne podkłady do celów leczniczych, nieelektryczne 
poduszki podgrzewane [podkładki] do celów medycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w odniesieniu 
do następujących towarów: przezskórne elektryczne stymula-
tory nerwów, przezskórne elektryczne stymulatory mięśni, 
przyrządy do masażu, przyrządy do ćwiczeń [ekspandery] 
do leczenia medycznego, przyrządy do terapii oddechowej, 
przyrządy terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, Usługi sprzedaży detalicznej oraz 
hurtowej w odniesieniu do następujących towarów: przyrzą-
dy terapeutyczne przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych, równoległe poręcze do użytku w terapii leczniczej, step-
pery do użytku w fizjoterapii, stymulatory nerwów i mięśni, 
taśmy kinezjologiczne, urządzenia do ćwiczeń do celów me-
dyczno-rehabilitacyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej oraz 
hurtowej w odniesieniu do następujących towarów: urządze-
nia do ćwiczeń fizycznych do użytku medycznego, urządze-
nia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych do celów leczniczych, urządzenia 
do elektrycznej stymulacji grup mięśni, urządzenia do elektro-
stymulacji do użytku w leczeniu terapeutycznym, urządzenia 
do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego, Usługi sprzeda-
ży detalicznej oraz hurtowej w odniesieniu do następujących 
towarów: urządzenia do ćwiczeń siłowych przystosowane 
do użytku medycznego, urządzenia do elektrycznej stymula-
cji mięśni, urządzenia do masażu, urządzenia do pracy nad 
kondycją fizyczną do użytku medycznego, urządzenia do sy-
mulacji ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia 
do terapeutycznego wzmacniania ciała, Usługi sprzedaży de-
talicznej oraz hurtowej w odniesieniu do następujących towa-
rów: urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, urządzenia 
do terapii prądem o niskiej częstotliwości, urządzenia do użyt-
ku w ćwiczeniu mięśni do celów medycznych, urządzenia 
do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 
Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w odniesieniu 
do następujących towarów: urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, urządzenia medyczne do wzmacniania mię-
śni przepony miednicy, urządzenia pomocnicze dostosowane 
dla osób z niepełnosprawnością, urządzenia terapeutyczne 
dla dzieci z autyzmem, urządzenia terapeutyczne i pomocni-
cze dostosowane do osób z niepełnosprawnością, Usługi 
sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w odniesieniu do nastę-
pujących towarów: urządzenia terapeutyczne dostosowane 
dla osób z niepełnosprawnością, urządzenia treningowe ste-
rowane komputerowo do użytku terapeutycznego, urządze-
nia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w odniesieniu do nastę-
pujących towarów: sprzęt do stymulacji elektronicznej do fi-
zjoterapii, aparaty do masażu wibracyjnego, elektryczne apa-
raty do masażu do użytku domowego, elektryczne masażery 
kosmetyczne do użytku domowego, łóżka do masażu do ce-
lów medycznych, fotele do masażu z wbudowanymi urządze-
niami do masażu, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej 
w odniesieniu do następujących towarów: fotele do masażu, 
piłki do masażu, nieelektryczne urządzenia do masażu, maty 
do masażu w kąpieli z pianą, masażery do głowy na baterie, 
masażery do głowy, elektryczne wałki do masażu, elektryczne 
urządzenia do masażu głowy do użytku domowego, elek-
tryczne urządzenia do masażu głowy do użytku komercyjne-
go, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w odniesieniu 
do następujących towarów: elektryczne urządzenia do masa-
żu do użytku osobistego, elektryczne przyrządy do masażu, 
balkoniki, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, balkoniki 
do chodzenia, chodziki do wspomagania poruszania się, kule 

dla osób z dolegliwościami kolan, kule inwalidzkie, laski-czwór-
nogi do celów medycznych, laski do celów medycznych, na-
sadki do kul, nasadki do kul inwalidzkich, Usługi sprzedaży de-
talicznej oraz hurtowej w odniesieniu do następujących towa-
rów: osłony na podramienne poduszeczki kul, osłony na rączki 
kul, poduszki do siedzeń wózków inwalidzkich do użytku me-
dycznego, roboty do noszenia pomagające w chodzeniu 
do celów medycznych, rollatory, sprzęt wspomagający poru-
szanie się do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
oraz hurtowej w odniesieniu do następujących towarów: tem-
blaki specjalnie dostosowane do transportowania osób nie-
pełnosprawnych, urządzenia wspomagające przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych, wózki na kółkach przystosowa-
ne do użytku jako pomoc w chodzeniu, dmuchane podkładki 
[poduszki] do celów medycznych, dmuchane poduszki do ce-
lów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej 
w odniesieniu do następujących towarów: nadmuchiwane 
poduszki do celów medycznych, narzędzia do pozycjonowa-
nia pacjenta, nosze, nosze dla chorych, nosze dla pacjentów, 
nosze dla pacjentów bariatrycznych, nosze do transportu pa-
cjentów, nosze medyczne, nosze na kółkach, nosze używane 
w karetkach pogotowia, Usługi sprzedaży detalicznej oraz 
hurtowej w odniesieniu do następujących towarów: podkład-
ki i poduszki przeciwodleżynowe, podkłady zapobiegające 
odleżynom, poduszki dmuchane do celów medycznych, po-
duszki do celów medycznych, poduszki do użytku terapeu-
tycznego, poduszki do użytku ortopedycznego, prześcieradła 
dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w odniesieniu do nastę-
pujących towarów: stelaże łóżkowe wykonane specjalnie 
do celów medycznych, słupki pomocnicze do podnoszenia 
pacjentów, stojaki na przyrządy medyczne, temblaki do pod-
nośników do podnoszenia pacjentów, szpitalne nosze na kół-
kach, szpitalne fotele do badań, szafki na przyrządy medycz-
ne, urządzenia do obracania pacjentów, Usługi sprzedaży 
detalicznej oraz hurtowej w odniesieniu do następujących 
towarów: urządzenia dźwigowe dla osób niepełnospraw-
nych, windy dla inwalidów, wózki pielęgniarskie przystosowa-
ne do przewożenia lekarstw dawkowanych pacjentom, wycią-
gi wspomagające niepełnosprawnych w trakcie wchodzenia 
do wanny, wyciągi wspomagające niepełnosprawnych w trak-
cie wychodzenia z wanny, szwy samoprzylepne, samoprzy-
lepne bandaże usztywniające, podtrzymujące samoprzylep-
ne bandaże, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w od-
niesieniu do następujących towarów: elektryczne wózki inwa-
lidzkie, krzesła transportowe, napędzane elektrycznie wózki 
inwalidzkie umożliwiające pozycję stojącą, pojazdy dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie i osób z upośledzeniem rucho-
wym, pojazdy do poruszania się, Usługi sprzedaży detalicznej 
oraz hurtowej w odniesieniu do następujących towarów: sku-
tery inwalidzkie, wózki dla inwalidów, wózki dla niepełno-
sprawnych, wózki dla osób niepełnosprawnych, wózki 
do transportu niepełnosprawnych, wózki inwalidzkie napę-
dzane elektrycznie, wózki inwalidzkie napędzane ręcznie, 
Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w odniesieniu 
do następujących towarów: wózki inwalidzkie sterowane 
ręcznie, wózki spacerowe dla zwierząt domowych, wypo-
sażone w silnik skutery dla osób niepełnosprawnych 
i z trudnościami w poruszaniu się, wyposażone w silnik 
wózki dla osób niepełnosprawnych i z trudnościami w po-
ruszaniu się, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej 
w odniesieniu do następujących towarów: wyposażone 
w silnik wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych 
i z trudnościami w poruszaniu się, pojazdy dla niepełno-
sprawnych, części i akcesoria dla pojazdów dla niepełno-
sprawnych.
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(210) 551651 (220) 2023 01 23
(731) BORZĘCKA SANDRA SB DESIGN, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ragnarök Barbershop x Supply s. MMXX

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.01.01, 27.01.06, 24.17.02
(510), (511) 35 Prowadzenie hurtowni i sklepów polegające 
na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzeda-
ży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej, obejmującej nastę-
pujący zakres towarów: kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji 
brody, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy 
do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, 
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, farby do brody, farby do włosów, kleje do ce-
lów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, 
maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosme-
tycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, 
mydła, mydło do golenia, odżywki do włosów i brody, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny 
po goleniu, preparaty do golenia, preparaty do kręcenia wło-
sów, preparaty do prostowania włosów, preparaty kolageno-
we do celów kosmetycznych, produkty perfumeryjne, szam-
pony, środki toaletowe, tłuszcze do celów kosmetycznych, to-
niki do użytku kosmetycznego, wazelina kosmetyczna, woda 
kolońska, woda toaletowa, woda utleniona do celów kosme-
tycznych, wosk do wąsów i brody, 44 Fryzjerstwo, Usługi mę-
skich salonów fryzjerskich, Usługi farbowania włosów, Usługi 
barberskie, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, 
Manicure, Masaż, Przekłuwanie ciała, Salony piękności, Usługi 
wizażystów, Tatuowanie.

(210) 551653 (220) 2023 01 23
(731) GRUPA GAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa GAMP

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą zie-
mi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu bu-
dynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości miesz-

kaniowych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nierucho-
mości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych 
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, 42 Audyt 
energetyczny, Profesjonalne doradztwo w zakresie wydajno-
ści energetycznej w budynkach.

(210) 551657 (220) 2023 01 23
(731) PERFECTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łany

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) p perfecta

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, meble sklepowe, regały sklepowe, re-
gały wystawiennicze, regały archiwizacyjne, regały bibliotecz-
ne, regały magazynowe, profile meblowe niemetalowe, lady 
sprzedażowe [meble], lady robocze [meble], lady do celów 
prezentacji, gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone], 
gabloty wystawowe, ekspozytory, stoliki ekspozycyjne, wielo-
pozycyjne stelaże na prasę, stojaki (w tym obrotowe), skrzynie, 
kosze niemetalowe, stoiska wystawowe, szyldy z drewna lub 
tworzyw sztucznych, tablice ogłoszeniowe, wieszaki na ubra-
nia, meble biurowe metalowe, zabudowy wystawowe [meble] 
metalowe, segmenty ścienne metalowe [meble], szafki meta-
lowe [meble], elementy metalowe mebli segmentowych [me-
ble], regały metalowe (systemy półkowe) [meble], metalowe 
ramy wystawowe (gablotki ścienne) [meble], 35 Usługi mer-
chandisingu, przygotowywanie materiałów promocyjnych 
i merchandisingowych dla osób trzecich, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Organi-
zacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie 
prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw 
handlowych i reklamowych, usługi agencji informacji han-
dlowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja kom-
puterowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
42 Projektowanie mebli, usługi projektowania rozmieszczenia 
mebli biurowych, usługi stylizacji i wzornictwa przemysłowe-
go, doradztwo techniczne w zakresie materiałów i technologii 
do dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie projektowania, aranża-
cji i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie projektowania, aranża-
cji i dekoracji miejsc plenerowych.

(210) 551658 (220) 2023 01 23
(731) DHL PARCEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POP BOX
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(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Metalowe pojemniki i artykuły do transportu 
i pakowania, 7 Dystrybutory automatyczne, 9 Utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, 35 Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i marketingowe, 39 Usługi przewozu, Usługi wynaj-
mu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, 
Transport, 42 Administracja serwerów.

(210) 551660 (220) 2023 01 23
(731) NDST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Holipet
(510), (511) 3 Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, 
Suche szampony, Olejki do celów kosmetycznych, Naturalne 
olejki eteryczne, Maseczki oczyszczające, Olejki do opalania, 
Balsamy do redukcji cellulitu, Nielecznicze szampony do wło-
sów, Balsamy do ciała, Mydło pod prysznic, Żele do utrwala-
nia fryzury, Lakiery do układania włosów, Olejki zapachowe, 
Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Lakiery 
do paznokci, Olejki i płyny do masażu, Środki do czyszczenia 
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Środki do pielęgnacji 
włosów, Mydła w płynie, Mydła do twarzy, Preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetyczne], Dezodoranty 
zapachowe do pomieszczeń, Farby do brody, Mleczko 
do opalania, Środki do polerowania, Szminki do ust, Dezodo-
ranty w sprayu dla kobiet, Maseczki upiększające do twarzy, 
Kleje do mocowania sztucznych brwi, Toniki do użytku ko-
smetycznego, Roztwory mydła, Preparaty kosmetyczne 
do odnowy skóry, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry 
wokół oczu, Środki do polerowania zębów, Kremy i balsamy 
kosmetyczne, Maseczki do twarzy, Maseczki do ciała, Olejki 
do celów perfumeryjnych, Nielecznicze balsamy, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do pod 
prysznic, Nielecznicze olejki do rąk, Środki do demakijażu 
oczu, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego, Mydła w żelu, 
Żele do demakijażu, Olejki do masażu, Środki nawilżające 
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Mleczko 
oczyszczające do twarzy, Nawilżające balsamy do ciała [ko-
smetyki], Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, My-
dła w kostce, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, 
Olejki do kąpieli nielecznicze, Środki do oczyszczania skóry 
twarzy [kosmetyki], Nielecznicze produkty toaletowe, Balsa-
my dla niemowląt, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
paznokci, Nielecznicze mydła toaletowe, Błyszczyk do ust, 
Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Kleje do ce-
lów kosmetycznych, Nielecznicze balsamy do ust, Środki 
czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, Ma-
seczki nawilżające do skóry, Dezodoranty do użytku osobi-
stego, Lakiery nawierzchniowe do paznokci, Nielecznicze 
balsamy do stóp, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Balsamy, 
inne niż do celów medycznych, Produkty do wysuszania 
włosów do użytku kosmetycznego, Środki czyszczące w ae-
rozolu do odświeżania sportowych ochraniaczy do ust, Środ-
ki zmiękczające do włosów, Kremy kosmetyczne odżywcze, 
Preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, Dezodoran-
ty do ciała [wyroby perfumeryjne], Dezodoranty, Sztyfty 
do golenia [preparaty], Żele do czyszczenia zębów, Mleczko 
po goleniu, Maseczki do skóry [kosmetyki], Balsamy do ust, 
Antyperspiranty [przybory toaletowe], Błyszczyki do ust  
[kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Wzmac-
niające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, Prepara-
ty nawilżające [kosmetyczne], Olejki zapachowe wydzielają-
ce aromaty przy podgrzewaniu, Środki do usuwania makija-
żu, Preparaty toaletowe, Kremowe mydło do ciała, Olejki 
perfumowane do pielęgnacji skóry, Produkty z mydła, Środki 

do mycia zębów, Środki do czyszczenia rąk, Olejki eteryczne 
cytrynowe, Kosmetyczne środki nawilżające, Olejki pimento-
we, Olejki eteryczne z cytryny, Balsamy do celów kosmetycz-
nych, Kremy kosmetyczne, Aerozole czyszczące, Nieleczni-
cze środki oczyszczające w kremie, Produkty kosmetyczne 
w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, Nielecznicze środki 
nawilżające, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Środki do mycia 
rak, Cytronowe olejki eteryczne, Środki do higieny jamy ust-
nej, Środki usuwające farbę, Żele do ciała, Mleczko kąpielo-
we, Przeciwpotowe mydła, Produkty kosmetyczne do ochro-
ny ust, Środki oczyszczające skórę, Aromaty [olejki eterycz-
ne], Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Olejki 
do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Żele do styliza-
cji włosów, Dezodoranty do użytku osobistego, w postaci 
sztyftów, Woda utleniona do celów kosmetycznych, Olejki 
do opalania do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne cy-
tronowe, Środki do konserwacji skóry [pasty], Nielecznicze 
środki do mycia zębów, Preparaty do usuwania farby, Mydła, 
Środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, Ae-
rozole odtłuszczające, Środki do rozjaśniania pasemek 
na włosach, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, 
Olejki do ciała [kosmetyki], Preparaty kosmetyczne o działa-
niu wyszczuplającym, Kleje do mocowania sztucznych rzęs, 
Szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], 
Środki do czyszczenia toalet, Szampony do włosów, Kleje 
do mocowania sztucznych paznokci, Olejki toaletowe, Żelo-
we maseczki na oczy, Cytrynowe olejki eteryczne, Naturalne 
olejki do celów oczyszczających, Preparaty kosmetyczne 
do włosów i skóry głowy, Toniki kosmetyczne do twarzy, Ma-
seczki do twarzy, do celów toaletowych, Preparaty kosme-
tyczne do samoopalania, Szampony z odżywką do włosów, 
Dezodoranty do stóp, Maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, 
Mleczko po opalaniu, Środki do demakijażu, Olejki destylo-
wane do pielęgnacji urody, Maseczki zwężające pory stoso-
wane jako kosmetyki, Środki oczyszczające do skóry [nielecz-
nicze], Balsamy do rąk, Dezodoranty do użytku osobistego 
[wyroby perfumeryjne], Szampony nielecznicze, Żele do użyt-
ku kosmetycznego, Środki złuszczające skórę, Balsamy 
po opalaniu, Mydła w kremie, Olejki kąpielowe do pielęgna-
cji włosów, Dezodoranty i antyperspiranty, Mydło do kąpieli, 
Farby do ciała (kosmetyczne), Mydło w płynie do kąpieli stóp, 
Wosk do wąsów, Balsamy do wygładzania i prostowania wło-
sów, Środki nawilżające po opalaniu, Maseczki do stóp 
do pielęgnacji skóry, Szampony dla niemowląt, Środki wy-
szczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, 
Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Pianki kosmetycz-
ne zawierające środki chroniące przed słońcem, Preparaty 
kosmetyczne po goleniu, Produkty do usuwania farby z wło-
sów, Olejki do twarzy, Maseczki do ciała w kremie, Preparaty 
do depilacji i golenia, Preparaty do kręcenia włosów, Żele 
w sprayu do układania włosów, Aromatyczne olejki do kąpie-
li, Maseczki do włosów, Środki do usuwania lakieru, Kadzidła 
w aerozolu, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], 
Środki do czyszczenia zębów, Perfumy w płynie, Olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Pre-
paraty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, 
Środki do usuwania paznokci żelowych, Toniki kosmetyczne 
do ciała, Woda utleniona do włosów, Żele ochronne do wło-
sów, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki po opalaniu [ko-
smetyki], Żele do rąk, Barwniki do celów kosmetycznych, 
Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, Szampony, Farby 
do włosów, Emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecz-
nej, Mydła i żele, Produkty perfumeryjne, Mleczko kosme-
tyczne, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Żele do włosów, 
Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Środki nawilżają-
ce [kosmetyki], Żele do twarzy, Preparaty do golenia, Olejki 
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eteryczne do użytku osobistego, Waciki do celów kosme-
tycznych, Perfumy, Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], 
Farby do malowania twarzy, Mleczko do demakijażu, Środki 
perfumeryjne i zapachowe, Produkty do zapobiegania wy-
padaniu włosów do użytku kosmetycznego, Olejki nieleczni-
cze, Olejki mineralne [kosmetyki], Środki zmiękczające, Esen-
cje i olejki eteryczne, Lakiery do paznokci w pisaku, Balsamy 
do brody, Środki do nawilżania włosów, Balsamy do opalania, 
Dezodoranty przeciwpotne, Mydło do skóry, Maseczki 
do stylizacji włosów, Środki toaletowe, Aromaty [olejki aro-
matyczne], Pomady do celów kosmetycznych, Olejki do ciała 
w sprayu, Środki zmiękczające skórę [nielecznicze], Mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, Balsamy do gole-
nia, Olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], 
Perfumowane wody toaletowe, Kleje do przymocowywania 
sztucznych paznokci, Olejki eteryczne, Pieniące się żele 
do kąpieli, Kremy kosmetyczne do rąk, Środki przeciwsło-
neczne z filtrem ochronnym, Mleczko do rąk, Środki rozja-
śniające do włosów, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
twarzy, Szampony przeciwłupieżowe, Dezodoranty w kulce 
[przybory toaletowe], Środki pomagające rozczesywać splą-
tane włosy, Preparaty do falowania i kręcenia włosów, Środki 
do trwałej ondulacji, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
Aromatyczne olejki eteryczne, Środki do czyszczenia zębów 
w formie gumy do żucia, Środki zmiękczające skórę [emolien-
ty], Kremy i balsamy do opalania, Lakiery do włosów, Roślin-
ne olejki eteryczne, Palety błyszczyków do ust, Kremy do ja-
snej karnacji [do użytku kosmetycznego], Nielecznicze żele 
do kąpieli, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Szminki w kre-
mie do ust, Mydło do golenia, Środki zapachowe do celów 
domowych, Emulgowane olejki eteryczne, Mydło niewyma-
gające użycia wody, Preparaty kosmetyczne zabezpieczające 
skórę przed oparzeniem słonecznym, Balsamy do włosów, 
Olejki do włosów, Olejki do masażu, nielecznicze, Środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Mydła do rąk, 
Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Pre-
paraty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem sło-
necznym, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Środki 
depilujące, Terpeny [olejki eteryczne], Chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, Preparaty kosmetyczne 
do oczyszczania skóry, Preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Nieleczni-
cze balsamy do skóry, Nawilżane chusteczki nasączone środ-
kiem oczyszczającym, Balsamy do rąk nielecznicze, Preparaty 
w aerozolu do golenia, Zmieszane olejki eteryczne, Środki 
odświeżające powietrze [zapachowe], Pasty do pasków 
do ostrzenia brzytwy, Wody kolońskie, Olejki naturalne 
do perfum, Balsamy samoopalające [kosmetyki], Żele 
do opalania, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Waniliowe 
środki perfumeryjne, Środki do oczyszczania skóry twarzy, 
Mydło pielęgnacyjne, Olejki do odżywiania włosów, Olejki 
do kąpieli do celów kosmetycznych, Oczyszczające maseczki 
do twarzy, Mydła toaletowe, Olejki do opalania [kosmetyki], 
Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Olejki do per-
fum i zapachów, Preparaty do makijażu twarzy i ciała, Środki 
do polerowania skóry, Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Żele 
do golenia, Szampony koloryzujące, Preparaty kosmetyczne 
do ujędrniania biustu, Środki do makijażu oczu, Środki stoso-
wane po goleniu, Woda lawendowa, Olejki do ciała, 18 Skó-
rzane smycze, Smycze dla zwierząt, Smycze dla psów, Smy-
cze dla zwierząt domowych, Obroże, Obroże dla zwierząt, 
Obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt domo-
wych zawierające informacje medyczne, Wędzidła dla zwie-
rząt, Getry dla zwierząt, Ubranka dla zwierząt, Uprzęże dla 
zwierząt, Odzież dla zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Worki 
do kamienia dla zwierząt, Kokardy dla zwierząt domowych, 
Nosidełka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domo-

wych, Odzież dla zwierząt domowych, Peleryny dla zwierząt 
domowych, Czapki dla zwierząt domowych, Przykrycia 
i okrycia dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt, 
Obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt], Wyroby ry-
marskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 28 Zabawki dla zwie-
rząt, Zabawki dla zwierząt domowych, Zabawki i gry dla 
zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt domowych za-
wierających kocimiętkę, Zabawki do gryzienia dla zwierząt, 
niejadalne, Zabawki dla zwierząt domowych wykonane 
ze sznurka, Zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, Gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwie-
rząt domowych, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego 
obejmujące mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do włosów, szampony, odżywki, dezodo-
ranty, antyperspiranty [przybory toaletowe], balsamy, emul-
sje, żele pod prysznic, pomady do włosów, maseczki, żele 
do włosów, mydła, farby, farby do brody, szminki, toniki, kre-
my, olejki zapachowe, olejki eteryczne, Usługi handlu deta-
licznego i hurtowego obejmujące środki do usuwania maki-
jażu, preparaty toaletowe, perfumy, środki perfumeryjne 
i zapachowe, środki do higieny, preparaty kosmetyczne 
po goleniu, środki do czyszczenia zębów, przybory kosme-
tyczne i toaletowe, grzebienie, szczotki, skórę i imitacje skóry 
oraz wyroby z tych materiałów, skóry zwierzęce, skóry suro-
we, odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 551666 (220) 2023 01 23
(731) MAJCHROWICZ JAKUB TRAGARZÓWKA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) TRAGARZÓWKA
(510), (511) 39 Przeprowadzki, Pakowanie towarów 
do przeprowadzki, Przeprowadzki artykułów domowych, 
Przeprowadzki artykułów gospodarstwa domowego, 
Przeprowadzki mebli domowych, Przeprowadzki rzeczy 
osobistych, Przeprowadzki sprzętu biurowego, Transport 
towarów, Usługi w zakresie transportu towarów, Transport 
drogowy, Transport mebli, Transport przeprowadzkowy 
za pomocą furgonetek.

(210) 551667 (220) 2023 01 24
(731) BAKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i cia-
steczka, Batony zbożowe i energetyczne, Czekolada, Gofry, 
Koreczki, kanapeczki, Naleśniki, Wyroby piekarnicze, Ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, Brioszki (drożdżowe bułeczki), Ciasta 
[słodkie lub słone], Gotowe przekąski na bazie zbóż, Kanapki, 
Pizza, Bułki, Słodkie bułki, Bagietki, Bułeczki, 35 Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, Zarządzanie w zakresie zamówień 
w handlu, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarni-
czych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi 
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sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Udostępnia-
nie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
żywności lub napojów, 43 Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Kawiarnie.

(210) 551669 (220) 2023 01 23
(731) B-CASH EXCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe,  
wymiana walut, handel walutami.

(210) 551697 (220) 2023 01 24
(731) CHRIOPHY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
WARSZAWA

(540) (znak słowny)
(540) ROXX
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Bary, Bary 
szybkiej obsługi, Snack-bary, Restauracje, Kafeterie, Kawiar-
nie, Pizzerie, Herbaciarnie, Winiarnie, Usługi ogródków piw-
nych, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
Organizowanie bankietów, Wynajem pomieszczeń na przy-
jęcia towarzyskie, Zapewnianie pomieszczeń na uroczysto-
ści, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), Katering obejmujący żywność i napoje 
dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia 
koktajlowe, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia.

(210) 551699 (220) 2023 01 24
(731) PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 1 Odżywki dla roślin, Ziemia do upraw, Ziemia 
doniczkowa, Składniki odżywcze do kwiatów, Nawozy 
do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy do roślin doniczko-
wych, Organiczna ziemia doniczkowa, Preparaty chemicz-

ne do zapobiegania patogennym infekcjom u roślin, Hel 
(He), 3 Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Zestawy kosme-
tyków, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki do użytku osobistego, Dezodoranty, Pro-
dukty perfumeryjne, Nielecznicze antyperspiranty, Chus-
teczki perfumowane, Woda kolońska, Mydła, Olejki do ką-
pieli nielecznicze, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Prepa-
raty kosmetyczne do pod prysznic, Olejki do celów kosme-
tycznych, Olejki do ciała, Balsamy do ciała, Balsamy do ce-
lów kosmetycznych, Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Kremy nielecznicze, Emulsje do ciała, Chusteczki nasączane 
preparatami kosmetycznymi, Mleczka kosmetyczne, Emul-
sje do depilacji, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Olejki 
do opalania, Nielecznicze pasty do zębów, Preparaty 
do czyszczenia zębów, Odświeżacze oddechu, Patyczki 
z watą do celów kosmetycznych, Zmywacze do paznokci, 
Waciki do celów kosmetycznych, Emalie do paznokci, Bro-
kat kosmetyczny, Kosmetyki do makijażu twarzy, Środki 
do demakijażu, Błyszczyki do ust, Kosmetyki do brwi, Tusze 
do rzęs, Pomadki do ust, Kosmetyczne pudry do twarzy, 
Cienie do powiek, Kosmetyczne kredki do oczu, Kosmetyki 
dla dzieci, Szampony dla niemowląt, Talk w proszku dla nie-
mowląt, nieleczniczy, Chusteczki pielęgnacyjne dla nie-
mowląt, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyczne preparaty 
fryzjerskie, Farby do włosów, Płyny do czyszczenia, Płyny 
do mycia, Preparaty do mycia przednich szyb samochodo-
wych, Detergenty do samochodów, Spryskiwacze szyb sa-
mochodowych (płyny do -), Preparaty czyszczące do sa-
mochodów, Detergenty do użytku domowego, Detergen-
ty, Detergenty do zmywania naczyń, Płyny do prania, Pre-
paraty do prania, Preparaty czyszczące do dywanów, Środki 
do polerowania podłóg i mebli, Środki czyszczące do ce-
lów gospodarstwa domowego, Pasty do butów, Spraye 
do obuwia, Kadzidełka, 4 Brykiety drzewne, Brykiety węglo-
we, Brykiety do grilla, Brykiety paliwowe do użytku domo-
wego, Denaturat, Drewno opałowe, Gaz propanowy sprze-
dawany w butlach do użytku w palnikach, Knoty do lamp, 
Knoty, Knoty do świec, Paliwo oświetleniowe, Ozdoby cho-
inkowe do oświetlania [lampki], Podpałki, Podpałka w pły-
nie do węgla drzewnego, Pochodnie, Świece, Świece oko-
licznościowe, Świece zapachowe, Świece stołowe, Zestawy 
świeczek, Znicze nagrobne, nieelektryczne, 5 Preparaty 
i artykuły higieniczne, Antyseptyki, Żele antybakteryjne, 
Chusteczki antybakteryjne, Preparaty farmaceutyczne, 
Środki przeciwbólowe, Leki przeciwmigrenowe, Leki 
wzmacniające, Suplementy diety, Multiwitaminy, Apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, Bandaże opatrunkowe, 
Plastry samoprzylepne, Plastry, Wkładki higieniczne, Pod-
paski, Pieluchy [pieluszki dziecięce], Pieluchy jednorazowe, 
Pieluszki dla niemowląt, Napoje dla niemowląt, Żywność 
dla niemowląt, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy 
witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, Obroże 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Obroże przeciw pchłom 
dla zwierząt, Preparaty przeciwpasożytnicze, Spraye prze-
ciw owadom, Środki odstraszające insekty, 6 Kłódki, Kłódki 
z metalu, Metalowe kłódki szyfrowe z przyciskami, Haki 
do wieszania kotłów metalowe, Haki do wieszania ubrań, 
metalowe, Haki metalowe, Metalowe płytki ścienne, Płytki 
metalowe do użytku w budownictwie, Ograniczniki 
drzwiowe metalowe, Butle metalowe do użytku wraz z ga-
zami sprężonymi, 7 Elektryczne urządzenia kuchenne 
do przygotowywania żywności [do celów innych niż goto-
wanie], Miksery elektryczne do celów domowych, Maszyn-
ki do siekania mięsa, Maszynki do mielenia mięsa [elek-
tryczne narzędzia] do użytku domowego, Elektryczne 
młynki do pieprzu, Elektryczne roboty kuchenne, Narzę-
dzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Noże elektryczne, 
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Odkurzacze, Elektryczne otwieracze do puszek, Owoce 
(wyciskacze do -) elektryczne domowe, Pompki napowie-
trzające do akwariów, Pralki, Roboty kuchenne elektryczne, 
Rozdrabniarki odpadków, Szatkownice do warzyw [maszy-
ny], Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Zmywarki 
do naczyń, Krajalnice do chleba, Nożyczki elektryczne, Elek-
tryczne otwieracze do konserw, Urządzenia elektromecha-
niczne do produkcji żywności, Odkurzacze domowe, 8 Na-
rzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), Widły ogrodowe, 
Łopatki [ogrodnictwo], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzę-
dzia], Grabie, Łopaty [narzędzia], Motyki, Narzędzia ręczne 
o napędzie ręcznym, Brzeszczoty do pił ręcznych, Przyrzą-
dy do cięcia kątowego (narzędzia ręczne), Gwintownice 
[narzędzia ręczne], Wiertła, Przyrządy do cięcia rur, Lewarki 
uruchamiane ręcznie, Klucze [narzędzia], Młotki [narzędzia 
ręczne], Dłuta, Scyzoryki, Szczypce, obcęgi, Sztućce, noże 
kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, 
Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], Noże kuchenne, Kra-
jarki do sera, nieelektryczne, Osełki do ostrzenia, Otwiera-
cze do puszek [nieelektryczne], Krajarki do jaj, nieelektrycz-
ne, Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, Zestawy do golenia, Maszynki do golenia, 
nieelektryczne, Elektryczne maszynki do golenia, Przybory 
do układania włosów, Przybory do depilacji, elektryczne 
lub nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów 
do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Elek-
tryczne przyrządy do kręcenia włosów, Żyletki, Pęsety, Cąż-
ki do obcinania paznokci, Zestawy do manicure, Zestawy 
do manicure, elektryczne, Elektryczne zalotki do rzęs, Zalot-
ki do rzęs, 9 Baterie, Baterie do ponownego ładowania, 
Adaptery baterii, Adaptery kart komputera, Adaptory elek-
tryczne, Akcesoria do montowania odbiorników radiowych, 
Aktywne czujniki podczerwieni, Akumulatorki do powtór-
nego naładowania, Akumulatory do pojazdów, Akumulato-
ry, elektryczne, do pojazdów, Alarmowe systemy bezpie-
czeństwa [inne niż do pojazdów], Alarmy antywłamaniowe, 
Alarmy dla niemowląt, Alarmy pożarowe, Anteny, Aparaty 
fotograficzne, Aparatura do odczytywania kart, Aparatura 
do odtwarzania obrazu wideo, Cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Czujniki ciśnienia w oponach, Czytniki kart, 
Drukarki komputerowe, Dyski cd-rom, Dyski do przecho-
wywania danych, Dyski optyczne zapisane, Edukacyjne 
oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne programy 
komputerowe dla dzieci, Elektroniczne chipy pamięciowe 
z układem scalonym, Elektroniczne ekrany dotykowe, Elek-
troniczne przełączniki dotykowe, Elektroniczne przyrządy 
nawigacyjne, Elektryczne gniazdka i kontakty, Elektryczne 
kable interfejsowe, Elektryczne zamki do drzwi, Elektryczne 
znaki świecące, Etui na okulary, Etui na okulary przeciwsło-
neczne, Elektroniczne etykietki na towarach, Filmy kinema-
tograficzne, Filtry optyczne, Fotograficzne lampy błyskowe, 
Futerały na laptopy, Futerały na elektroniczne notesy, Ga-
śnice, Kable elektryczne, Kable elektroniczne, Kable rozru-
chowe, Kable rozruchowe do akumulatorów, Karty kodo-
wane stosowane do elektronicznego transferu transakcji 
finansowych, Karty kodowane, Karty magnetyczne kodo-
wane, Karty mikroprocesorowe, Karty pamięci typu flash, 
Karty pamięciowe, Karty telefoniczne, Kaski dla rowerzy-
stów, Ochronne kaski sportowe, Klawiatury, Kodowane kar-
ty telefoniczne, Komórkowe urządzenia do transmisji radio-
wych, Głośniki, Głośniki komputerowe, Głośniki samocho-
dowe, Wtyczki, gniazdka i inne kontakty (elektryczne -), 
Gogle, Futerały na przyrządy fotograficzne, Futerały na te-
lefony komórkowe, Pobieralne gry komputerowe, Gry wi-
deo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], 
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów kom-
puterowych zapisanych na nośnikach danych, Identyfika-

cyjne karty magnetyczne, Interfejsy komputerowe, Kable 
do komputerów, Książki dźwiękowe, Ładowarki baterii elek-
trycznych, Ładowarki dla akumulatorów, Liczniki, Maski 
do pływania, Maski ochronne, nie do celów medycznych, 
Mierniki głębokości bieżnika opony, Mikrofony, Mikrokom-
putery, Komputery osobiste, Mikroskopy, Modemy kompu-
terowe, Monitory, Monitory komputerowe, Muzyczne na-
grania dźwiękowe, Myszki komputerowe, Oprogramowa-
nie komputerowe, Nagrane filmy, Nagrane dyski kompakto-
we, Nagrania audio i wideo, Nakrycia głowy do uprawiania 
sportu chroniące przed urazami, Okulary, Ochronne okula-
ry, Odtwarzacze dźwięku, Odtwarzacze stereo, Odtwarza-
cze wideo, Piloty do urządzeń elektronicznych, Odtwarza-
cze płyt fonograficznych, Płyty kompaktowe [audio-wi-
deo], Podkładki pod myszki, Podpórki pod nadgarstki 
do użytku z komputerem, Podręczniki szkoleniowe w for-
macie elektronicznym, Podstawki pod telewizory, Pojemni-
ki przystosowane do przechowywania dysków z oprogra-
mowaniem komputerowym, Pojemniki przystosowane 
do przechowywania płyt kompaktowych, Pokrowce na lap-
topy, Przedłużacze, Przenośne urządzenia telekomunikacyj-
ne, Przyrządy do wskazywania temperatury, Przyrządy 
do pomiaru odległości, Samochodowe zestawy audio, Słu-
chawki, Smartfony, Sprzęt audio, Stojaki na głośniki, Stojaki 
na sprzęt komputerowy, Telefony komórkowe, Uchwyty 
ścienne dla monitorów telewizyjnych, Uchwyty przystoso-
wane do telefonów komórkowych, Uchwyty samochodo-
we do telefonów, Urządzenia do monitorowania niemow-
ląt, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do nagrywania 
filmów, Urządzenia do nagrywania obrazów, Urządzenia 
do nauczania, Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia 
i przyrządy fotograficzne, Wagi kuchenne, Wagi łazienko-
we, Wykrywacze kabli, Wyłączniki samoczynne, Wzmacnia-
cze, Zestawy słuchawkowe do telefonów, 11 Sauny, Pod-
grzewacze do butelek dla niemowląt, elektryczne, Bezdoty-
kowe suszarki do rąk, Grill, Oświetlenie pojazdów (urządze-
nia do -), Autoklawy [elektryczne garnki ciśnieniowe], Lo-
dówki, Gofrownice, Szafy chłodnicze, Lampy elektryczne, 
Wentylatory do klimatyzacji, Filtry do kawy elektryczne, 
Latarki, Zamrażarki, Kabiny natryskowe, Wyciągi kuchenne, 
Elektryczne suszarki do rąk, Elektryczne ekspresy do kawy, 
Żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, Światła do sa-
mochodów, Żyrandole, Urządzenia do pieczenia chleba, 
Grzejące płyty, Instalacje klimatyzacyjne, Kominki metalo-
we odlewane, Domowe kominki gazowe, Dozowniki środ-
ków dezynfekujących do łazienek, Urządzenia i instalacje 
do gotowania, Gofrownice [elektryczne], Domowe ekspre-
sy do kawy [elektryczne], Uszczelki do kranów wodociągo-
wych, Suszarki do rąk z nawiewem ciepłego powietrza, Do-
mowe grzejniki, Symulatory kominków na węgiel [domowe], 
Piekarniki, Urządzenia klimatyzacyjne, Czajniki elektryczne, 
Elektryczne żarówki fluorescencyjne, Filtry do wody pitnej, 
Suszarki do bielizny elektryczne [gorące osuszanie], Zlewo-
zmywaki, Urządzenia do chłodzenia napojów, Abażury, Su-
szarki do rąk, Kuchenki, Zapalarki do gazu, Świecące nume-
ry na domy, Frytownice elektryczne, Suszarki do włosów, 
Światła do rowerów, Lampki elektryczne na choinki, Umy-
walki łazienkowe, Lampy do oświetlania akwarium, Reflek-
tory do pojazdów, Kuliste klosze do lamp, Szybkowary elek-
tryczne, Grille elektryczne, Żarówki oświetleniowe, Szafki 
przystosowane do rośnięcia ciasta, Urządzenia do filtrowa-
nia akwariów, Grzejniki elektryczne, Ogrzewacze stóp, elek-
tryczne lub nieelektryczne, Poduszki grzejące, Kuchenki 
mikrofalowe, Oświetlenie sufitowe, Kuchenny sprzęt elek-
tryczny, Tostery, 14 Bransoletki [biżuteria], Biżuteria sztucz-
na, Breloczki do kluczy [ozdoby], Spinki do krawatów, 
Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachet-
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nych, Amulety, Budziki, Ozdoby do kapeluszy z metali szla-
chetnych, Naszyjniki, Łańcuszki [biżuteria], Kasetki na biżu-
terię [szkatułki], Biżuteria do noszenia na głowie, Koraliki 
do robienia biżuterii, Figurki [statuetki] z metali szlachet-
nych, Spinki do mankietów, Broszki ozdobne [biżuteria], Fi-
gurki [bibeloty] wykonane z metali szlachetnych, Broszki 
[biżuteria], Ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, Paski 
do zegarków, Kolczyki, Zegarki, Biżuteria, Pierścionki, Dzieła 
sztuki z metali szlachetnych, 15 Instrumenty muzyczne, 
Elektryczne i elektroniczne instrumenty muzyczne, Instru-
menty strunowe, Instrumenty muzyczne dla dzieci, Akor-
deony, Flety, Bębny, Cymbały, Dzwonki ręczne [instrumenty 
muzyczne], Trójkąty [instrumenty muzyczne], Futerały 
na instrumenty muzyczne, Gitary, Gitary elektryczne, Man-
doliny, Perkusje, Pianina, Pozytywki, Saksofony, Skrzypce, 
Smyczki do instrumentów muzycznych, Statywy do instru-
mentów muzycznych, Tamburyny, Trąbki, 16 Chusteczki 
toaletowe, Bloczki do pisania, Gazety, Papier do celów do-
mowych, Ołówki, Taśma klejąca, Kalendarze, Notesy, Papie-
rowe obrusy, Bielizna stołowa papierowa, Albumy do zdjęć, 
Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Papierowe chus-
teczki do mycia, Aktówki [artykuły biurowe], Szkolne zeszy-
ty, Książki dla dzieci, Skoroszyty, Notesy kieszonkowe, Ta-
śma klejąca [materiały piśmienne], Krzyżówki, Gazety co-
dzienne, Biurowe artykuły papiernicze, Materiały przezna-
czone dla artystów, Chusteczki higieniczne papierowe, 
Książki kucharskie, Wzory do haftowania, Kleje do celów 
majsterkowania, Dziurkacze biurowe, Wałki do malowania 
ścian, Przyrządy do rysowania, Chusteczki papierowe 
do demakijażu, Spinacze biurowe, Koperty, Kleje do celów 
domowych, Koperty papierowe do pakowania, Pióra i dłu-
gopisy, Kredki ołówkowe, Etui na przybory do pisania, Bloki 
listowe, Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], 
Ręczniki papierowe, Gumki do ścierania, Pudełka z farbami 
[artykuły szkolne], Urządzenia do laminowania dokumen-
tów do użytku biurowego, Pocztówki, Książki, Przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], Chłonne arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania żywności, Magazyny podróżnicze, 
Karty do kolekcjonowania inne niż do gier, Papier do pako-
wania żywności, Magazyny z programem telewizyjnym, 
Stojaki do fotografii, Ramki passe-partout do zdjęć, Serwet-
ki stołowe papierowe, Niszczarki do papieru do użytku biu-
rowego, Artykuły papiernicze do pisania, Pastele [kredki], 
Afisze, plakaty, Klej biurowy, Papier higieniczny, Kartki świą-
teczne, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Zeszyty, 
Kredki świecowe, Papier do zawijania, Toaletowy (papier -), 
Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, 17 Taśmy samoprzy-
lepne do celów technicznych, Taśmy samoprzylepne, inne 
niż do użytku biurowego, medycznego czy domowego, 
Samoprzylepne taśmy do pakowania, inne niż artykuły pa-
piernicze i nie do nie do użytku medycznego lub domowe-
go, Taśmy izolacyjne, Taśmy klejące dwustronne [inne niż 
do użytku domowego, medycznego lub związanego z ma-
teriałami piśmiennymi], Taśmy uszczelniające (niemetalowe -), 
Srebrna taśma klejąca, Gumowe ograniczniki do drzwi, Fo-
lie maskujące, Maskujące pasy [przylepne] inne niż do ma-
teriałów papierniczych, do użytku domowego lub medycz-
nego, 18 Etui na klucze, Imitacje skóry, Aktówki, teczki, Ka-
gańce, Kije trekkingowe, Zestawy podróżne [wyroby skó-
rzane], Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposaże-
nia, Kufry bagażowe, Chusty do noszenia niemowląt, Para-
sole i parasolki, Torby plażowe, Bagaż, Plecaki, Plecaki tury-
styczne, Portfele, Portmonetki, Torebki-paski, Paski nara-
mienne, Sakwy, Skórzane pasy na ramię, Szkolne (torby -), 
Tornistry szkolne, Torby podróżne, Torby [pokrowce] 
na ubrania do podróży, Torby na kółkach, Torby skórzane 

na narzędzia, bez zawartości, Walizki, Kuferki na kosmetyki 
[puste], Kuferki kosmetyczne, Odzież dla zwierząt, Płaszcze 
przeciwdeszczowe dla psów domowych, Obroże dla zwie-
rząt, Obroże dla zwierząt domowych, Gryzaki ze skóry suro-
wej dla psów, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Smycze dla 
psów, Parki (okrycia) dla psów, Nosidełka dla zwierząt [torby], 
Smycze dla zwierząt, Buty dla psów, Ochraniacze dla psów 
przeciw zaznaczaniu terenu, Obroże dla kotów, Kokardy dla 
zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt domowych za-
wierające informacje medyczne, 20 Parawany [meble], 
Budy dla psów [psie budy], Rolety okienne tekstylne we-
wnętrzne, Pościel oprócz bielizny pościelowej, Meble biu-
rowe, Drzwi do mebli, Meble szkolne, Szafki, Kosze nieme-
talowe, Bambus, Ramki na obrazy i fotografie, Chodziki dla 
dzieci, Regały na rośliny, Meblowe (półki -), Podpórki do ro-
ślin lub drzew, Kanapy, Leżaki, Stoły, Poduszki na siedzenia, 
Budy dla zwierząt domowych, Wewnętrzne żaluzje z liste-
wek do ochrony przed światłem, Kołyski bujane, Kółka 
do zasłon, Taborety, Krzesła, Ubrania (wieszaki na -), Gabloty 
[meble], Listwy do ram obrazów i zdjęć, Donice drewniane 
w postaci skrzyń, Materace sprężynowe do łóżek, Karnisze 
do zasłon, Meble ogrodowe, Podnóżki, Kojce, Lustra  
[meble], Poduszki dla zwierząt domowych, Ozdobne lustra, 
Fotele, Poduszki, Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucz-
nych, Przewijaki, Zasłony bambusowe, Dekoracje wiszące 
[ozdoby], Łóżeczka dla małych dzieci, Lustra ścienne, Kwiet-
niki [meble], Pokrowce na odzież [szafa], Stojaki na czasopi-
sma, Komody, Skrzynki na zabawki, Meble, Meble domowe, 
Łóżka, Sofy, Łóżeczka dziecięce, Wysokie krzesła dla dzieci, 
Regały [meble], Kredensy, Zasłony dekoracyjne z koralików, 
Posłania dla zwierząt domowych, Toaletki, Stojaki na książki 
[meble], Śruby niemetalowe, Kołki rozporowe niemetalowe, 
Haki niemetalowe, Ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani 
niegumowe, 21 Dziadki do orzechów, Doniczki na kwiaty, 
Miednice [naczynia], Kosze z pedałem [kosze na odpadki], 
Doniczki szklane, Miski ze szkła, Naczynia szklane do napo-
jów, Deski do prasowania, Skarbonki, Konewki, Wyroby 
garncarskie, Przybory kuchenne, Klosze do przykrywania 
masła, Naczynia, Pojemniki kuchenne, Zaparzaczki do her-
baty nie z metali szlachetnych, Miseczki, Naczynia do pie-
czenia, Buteleczki, Tace obrotowe, Stojaki stołowe na gorą-
ce potrawy, Doniczki okienne, Foremki do lodu, Kosze 
do użytku domowego, Czajniki nieelektryczne, Termosy, 
Klamerki do wieszania ubrań na sznurze, Szczoteczki 
do brwi, Szczoteczki do zębów, Filiżanki, Pojemniki na jajka 
z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, Sztuczne jaj-
ka podkładowe, Kosze na rośliny, Korkociągi, Szczotki 
do sprzątania, Czajniczki do herbaty, Torby izotermiczne, 
Garnki, Koszyki piknikowe z naczyniami, Doniczki do roślin, 
Gąbki naturalne do celów domowych, Misy na rośliny, Słoiki 
do zastosowań domowych, Doniczki porcelanowe, Pudeł-
ka na herbatę, Kieliszki, Urządzenia mieszające do domo-
wego użytku, nieelektryczne, Kufle, Rękawice ogrodnicze, 
Wazony, Patelnie, Prawidła do butów, Dzbanki, Butelki, Łyżki 
wazowe, Formy, foremki [przybory kuchenne], Prasy 
do czosnku [sprzęt kuchenny], Przybory do celów kosme-
tycznych, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Kosze 
na ręczniki, Stojaki na ręczniki kuchenne, Uchwyty na ku-
chenne ręczniki papierowe, Wieszaki na ręczniki, Ściereczki 
do czyszczenia, Cedzaki, Szczotki dla zwierząt domowych, 
Pokrowce na deski do prasowania, Pędzle do golenia, Gą-
siory, Przybory do wypieków, Kuwety dla zwierząt domo-
wych, Kubki, Wiaderka do kostek lodu, Miotły, Naczynia ża-
roodporne, Klatki dla zwierząt domowych, Suszarki do bie-
lizny, Tace do użytku domowego, Dzbanki do parzenia 
kawy nieelektryczne, Plastikowe wieka na doniczki, Deski 
do krojenia do kuchni, Wazy do zup, Przyrządy do demaki-
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jażu, Dozowniki papieru toaletowego, Podstawki pod do-
niczki na kwiaty [spodki], Durszlaki do użytku domowego, 
Pokrywki do garnków, Deski do krojenia chleba, Kosze 
na odpadki z gospodarstw domowych, Figurki z porcelany, 
Dozowniki do mydła w płynie, Mydelniczki, Gąbki kosme-
tyczne, Zmiotki do kurzu, Podgrzewacze do butelek dla 
niemowląt nieelektryczne, Przybory do użytku w gospo-
darstwie domowym, Przykrywki jednorazowe do pojemni-
ków użytku domowego, Akwaria, Szklane naczynia żarood-
porne, Grzebienie, Gliniane doniczki, Porcelana, Butelki 
na napoje dla podróżnych, Szklane naczynia do picia, Do-
niczki do kwiatów, Rękawice do prac domowych z tworzyw 
sztucznych, Wanienki dla niemowląt przenośne, Łopatki 
do ciast, Pojemniki na kosmetyki, Ręczne młynki do kawy, 
Łyżki do butów, Sitka do herbaty, Japońskie żeliwne imbryki 
nieelektryczne [tetsubin], Pojemniki [kuwety] na nieczysto-
ści dla zwierząt domowych, Tarki [sprzęt kuchenny], Ście-
reczki do wycierania kurzu, Szczotki do misek klozetowych, 
Szklane karafki, Szczotki do zmywania, Szczotki do czysz-
czenia pojemników, Słomki do picia, Kosze na chleb, Dzieła 
sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Kielisz-
ki do jajek, Szczotki do czyszczenia obuwia, Przykrywki 
do dań, Foremki do wycinania ciasteczek, 22 Opaski do wią-
zania kabli, niemetalowe, 24 Bielizna domowa, w tym ręcz-
niki do twarzy, Bielizna do celów domowych, Zasłony, Po-
szewki na kołdry, Poszewki na poduszki, Bielizna kąpielowa, 
z wyjątkiem odzieży, Kołdry, Bielizna stołowa niepapierowa, 
Bieżniki stołowe, Chusteczki do nosa z materiałów tekstyl-
nych, Pokrowce z tkaniny na deski toaletowe, Etykiety z ma-
teriałów tekstylnych, Firanki koronkowe, Kapy na łóżka, Ko-
tary na drzwi [zasłony], Mieszane materiały tekstylne, 
Ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, Po-
krowce ochronne na siedzenia mebli, Moskitiery, Narzuty 
na łóżka, Narzuty pikowane, Jednorazowe obrusy tekstylne, 
Pledy podróżne, Pokrowce na poduszki, Pokrycie na mate-
race, Bielizna pościelowa, Prześcieradła, Tkaniny, Ręczniki 
plażowe [tekstylne], Kuchenne ręczniki [tekstylne], Materia-
ły ręcznikowe [tekstylne], Rękawice kąpielowe, Serwetki 
tekstylne [bielizna stołowa], Serwetki tekstylne, Zasłony 
prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz-
nych, 25 Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Biusto-
nosze, Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Buty 
sznurowane, Czapki dziane, Czapki wełniane, Czepki kąpie-
lowe, Garnitury, Getry, Gorsety, Halki, półhalki, Kalosze [obu-
wie], Kamizelki, Kapelusze, Kąpielówki, Kombinezony, Ko-
stiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Podkoszulki sporto-
we, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Krawaty, Kurtki, 
Legginsy, Majtki dziecięce [odzież], Maski na oczy do spa-
nia, Stroje na maskaradę, Kostiumy na bale maskowe i hallo-
ween, Nakrycia głowy, Buty zimowe, Buty wsuwane, Buty 
damskie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie sportowe, Obu-
wie gumowe, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczo-
we, Buty skórzane, Odzież, Odzież wodoodporna, Odzież 
ze skóry, Pantofle domowe, Paski, Piżamy, Płaszcze, Podko-
szulki, Podwiązki, Pończochy, Rajstopy, Skarpety do jogi, 
Skarpety sportowe, Skarpety do kostek, Spodnie, Spódnice, 
Odzież z imitacji skóry, Slipy męskie, figi damskie, Stroje pla-
żowe, Letnie sukienki, Sukienki ciążowe, Swetry, Szale, Szali-
ki, Szelki, Szlafroki, T-shirty z krótkim rękawem, Śliniaki z ma-
teriałów tekstylnych, Wyprawki dziecięce [odzież], Odzież 
dziecięca, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Jednoczęścio-
wa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Bermudy, Bielizna 
termoaktywna, Bluzki, Bluzy z kapturem, Chusty [odzież], 
Dresy ortalionowe, Spodnie od dresu, 26 Kwiaty sztuczne, 
Sztuczne kwiaty w bukietach, Sztuczne kwiaty przyczepia-
ne do ubrań, 27 Antypoślizgowe maty do wanien, Antypo-

ślizgowe maty prysznicowe, Dekoracje ścienne z materia-
łów nietekstylnych, ręcznie robione, Dekoracyjne tkaniny 
ścienne [nietekstylne], Dywaniki i maty samochodowe, Dy-
waniki futrzane, Dywaniki łazienkowe, Dywaniki na podło-
gi, Dywany, Maty gimnastyczne, Materiał antypoślizgowy 
do użytku pod dywanikami, Maty do pojazdów [nieprofilo-
wane], Maty łazienkowe, Pokrycia podłogowe, Słomiane 
maty, Ścienne dekoracje, nietekstylne, Sztuczna trawa, Ta-
peta, Drewniane wycieraczki pod drzwi, Wycieraczki pod 
drzwi z materiałów tekstylnych, Wycieraczki pod drzwi 
z kauczuku naturalnego, Wykładziny podłogowe [dywany], 
28 Klocki do zabawy, Papierowe czapeczki na przyjęcia, 
Dzwonki na choinkę, Piłki do gier, Latawce, Zabawki eduka-
cyjne, Przybory wędkarskie, Dyski sportowe, Łyżworolki, 
Gry planszowe, Przyrządy stosowane w kulturystyce, Sanki, 
Ubranka dla lalek, Łóżka dla lalek, Zestawy modeli do skła-
dania [zabawki], Zabawki, Rękawki do pływania, Przyrządy 
stosowane do ćwiczeń fizycznych, Baseny kąpielowe [za-
bawki], Kije do gier, Ochraniacze [części strojów sporto-
wych], Świąteczne skarpety na prezenty, Balony na przyję-
cia, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, 
Pluszowe zabawki, Huśtawki, Pojazdów (modele -) przeska-
lowane, Zabawkowe modele samochodów do składania, 
Zestawy do składania modeli (zabawki), Ozdoby choinko-
we, Zabawki zdalnie sterowane, Okrycia na stojaki choinko-
we, Maski zabawkowe, Bąki [zabawki], Choinki z materiałów 
syntetycznych, Kulki wypełnione farbą do gry w paintball, 
Zabawki do piaskownicy, Łyżwy, Grzechotki, Zabawki elek-
troniczne, Maski teatralne, Kości do gry, Przenośne [pod-
ręczne] gry komputerowe, Gry automatyczne, Hantle, Lata-
jące dyski, Kręgle, Butelki do karmienia lalek, Zabawki dla 
zwierząt, Rękawice baseballowe, Karuzele do wesołych 
miasteczek, Tarcze elektroniczne do gier i sportu, Zabawki 
dla zwierząt domowych, Puzzle, Zabawki nakręcane, Dom-
ki dla lalek, Kontrolery do konsoli gier, Lalki, Żyłki wędkar-
skie, Stojaki do choinek, Karty do gry, Hulajnogi [zabawki], 
Misie pluszowe, Tuby strzelające na imprezy, Konfetti, 
31 Nasiona traw, Nasiona warzyw, Rośliny doniczkowe, Ro-
śliny pnące, Żywe rośliny owocowe, Żwirek dla kota i dla 
małych zwierząt, Nasiona do siewu, Kwiaty, Zioła świeże, 
Nasiona roślin, Kwiaty naturalne (wieńce z-), Nasiona kwia-
tów, Nasiona do celów ogrodniczych, Sadzonki roślin, Kar-
ma dla zwierząt domowych, Kwiaty cięte, Cebulki do celów 
ogrodniczych, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Ce-
bulki kwiatowe, Cebulki roślin, Spożywcze pasze wzmac-
niające dla zwierząt, Rośliny, Pokarm dla ptaków, Nieprze-
tworzone zioła, Naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], 
34 Bibułki papierosowe, Papierosy elektroniczne, Wapory-
zatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty 
i płyny do nich, Płyny do elektronicznych papierosów  
[e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napeł-
niania wkładów do elektronicznych papierosów, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z następującymi 
produktami: nawozy i środki chemiczne do użytku 
w ogrodnictwie, środki toaletowe, środki perfumeryjne 
i zapachowe, kosmetyki, preparaty do pielęgnacji zwierząt, 
preparaty do prania, środki do czyszczenia pojazdów, de-
tergenty, świece, brykiety, materiały oświetlające, węgiel, 
suplementy diety, preparaty i artykuły higieniczne, prepa-
raty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej związane z następującymi produkta-
mi: elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania 
żywności [do celów innych niż gotowanie], urządzenia 
czyszczące, myjące i piorące, urządzenia do przetwarzania 
i przygotowywania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej związane z następującymi produktami: narzę-
dzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), narzędzia ręczne 
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o napędzie ręcznym, sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], 
noże kuchenne, ręczne przybory higieniczne, Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urzą-
dzenia i nośniki do przechowywania danych, okulary, bate-
rie, sprzęt do komunikacji, urządzenia audio i odbiorniki ra-
diowe, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane 
z następującymi produktami: instalacje i urządzenia sanitar-
ne, palniki, podgrzewacze, sprzęt do gotowania, podgrze-
wania, chłodzenia, filtry do użytku domowego, zapalniczki, 
oświetlenie, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użyt-
ku osobistego, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
związane z następującymi produktami: biżuteria, akcesoria 
do biżuterii, pudełka na biżuterię, przyrządy do mierzenia 
czasu, breloczki, instrumenty muzyczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej związane z następującymi produkta-
mi: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier 
i karton, jednorazowe produkty papierowe, materiały 
i środki dla artystów, materiały do dekoracji, artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, kleje, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
związane z następującymi produktami: parasole i parasolki, 
kijki trekkingowe, walizy, torby, portfele, plecaki, ubrania dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane 
z następującymi produktami: figurki, ozdoby i dekoracje 
wykonane z tworzyw sztucznych, akcesoria do przechowy-
wania ubrań, meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, budy, kojce i legowiska dla zwierząt, pojemniki nie-
metalowe, łóżka, lustra, żaluzje do wnętrz, poduszki, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z następującymi 
produktami: statuetki i figurki wykonane ze szkła, artykuły 
ogrodnicze, donice, szczotki, przybory kuchenne, zastawa 
stołowa, przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla 
zwierząt, artykuły do pielęgnacji obuwia i odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z następującymi 
produktami: zasłony, tkaniny, bielizna stołowa i pościelowa, 
pokrowce i narzuty na meble, koce, Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej związane z następującymi produktami: 
nakrycia głowy, odzież, obuwie, odzież dla małych dzieci, 
kwiaty sztuczne, dywany, chodniki i maty, dekoracje ścien-
ne, tapety, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związa-
ne z następującymi produktami: dekoracje świąteczne, ak-
cesoria dekoracyjne na przyjęcia, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, wyposażenie placów zabaw, artykuły i sprzęt 
sportowy, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane 
z następującymi produktami: rośliny doniczkowe, nasiona 
kwiatów, cebulki roślin, karma dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z nastę-
pującymi produktami: środki toaletowe, dezodoranty i an-
typerspiranty, środki do higieny jamy ustnej, preparaty 
do włosów, lubrykanty na bazie wody do użytku osobiste-
go, lubrykanty na bazie silikonu do użytku osobistego, pre-
zerwatywy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki 
do makijażu, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zwią-
zane z następującymi produktami: preparaty do czyszcze-
nia i odświeżania, środki sanitarne do celów medycznych, 
substancje chłonne do higieny osobistej, podpaski higie-
niczne, tampony sanitarne, pieluchy dziecięce, szczotki 
do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, spinki 
do włosów, wsuwki do włosów, gumki do włosów, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z następującymi 
produktami: maszynki do golenia, nieelektryczne, prepara-
ty do depilacji i golenia, kosmetyki do paznokci, odświeża-
cze powietrza, środki odstraszające komary do stosowania 
na skórę, papier toaletowy w rolkach, Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej związane z następującymi produktami: 
książki, drewno do celów majsterkowania, kleje do celów 

majsterkowania, narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie ob-
sługiwane), pędzle, wyposażenie dla artystów, rzemieślni-
ków i modelarzy, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
związane z następującymi produktami: kawa, herbata, ka-
kao, napoje kakaowe, napoje mleczne, napoje bezalkoho-
lowe, gazowane napoje bezalkoholowe, soki owocowe, 
woda niegazowana, woda gazowana, piwo i piwo bezalko-
holowe, alkohole wysokoprocentowe [napoje], wina, wina 
musujące, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane 
z następującymi produktami: przekąski słone na bazie zbóż, 
przekąski słone na bazie kukurydzy, słodycze czekoladowe, 
słodycze do żucia, cukierki, batony, guma do żucia, ciastka, 
ciasta, mieszanki ciasta, chrupiące pieczywo, czekolada, li-
zaki, żelki, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane 
z następującymi produktami: sosy [przyprawy], sosy sałat-
kowe, sosy do makaronów, keczup, majonez, musztarda, 
kremy czekoladowe, dipy na bazie produktów mlecznych, 
gotowe dania warzywne, gotowe dania z ryżu, gotowe da-
nia z mięsa, zupy błyskawiczne, przyprawy jadalne, Usługi 
sprzedaży detalicznej oraz usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: preparaty chemiczne 
do zapobiegania patogennym infekcjom u roślin, hel (he), 
Usługi sprzedaży detalicznej oraz usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: obroże przeciwpa-
sożytnicze dla zwierząt, obroże przeciw pchłom dla zwie-
rząt, preparaty przeciwpasożytnicze, spraye przeciw owa-
dom, środki odstraszające insekty, Usługi sprzedaży deta-
licznej oraz usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: kłódki, kłódki z metalu, metalowe kłód-
ki szyfrowe z przyciskami, haki do wieszania kotłów metalo-
we, haki do wieszania ubrań, metalowe, haki metalowe, 
metalowe płytki ścienne, płytki metalowe do użytku w bu-
downictwie, ograniczniki drzwiowe metalowe, butle meta-
lowe do użytku wraz z gazami sprężonymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej oraz usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: taśmy samoprzylepne do ce-
lów technicznych, taśmy samoprzylepne, inne niż do użyt-
ku biurowego, medycznego czy domowego, samoprzylep-
ne taśmy do pakowania, inne niż artykuły papiernicze 
i nie do nie do użytku medycznego lub domowego, taśmy 
izolacyjne, taśmy klejące dwustronne [inne niż do użytku 
domowego, medycznego lub związanego z materiałami 
piśmiennymi], taśmy uszczelniające (niemetalowe), srebrna 
taśma klejąca, Usługi sprzedaży detalicznej oraz usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: gu-
mowe ograniczniki do drzwi, folie maskujące, maskujące 
pasy [przylepne] inne niż do materiałów papierniczych, 
do użytku domowego lub medycznego, Usługi sprzedaży 
detalicznej oraz usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: śruby niemetalowe, kołki rozpo-
rowe niemetalowe, haki niemetalowe, ograniczniki 
do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej oraz usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: opaski do wiązania kabli, nieme-
talowe, Usługi sprzedaży detalicznej oraz usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: gry, za-
bawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne 
i sportowe, ozdoby choinkowe, tuby strzelające na imprezy, 
konfetti, Usługi sprzedaży detalicznej oraz usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: bibułki 
papierosowe, papierosy elektroniczne, waporyzatory oso-
biste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, 
płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające 
aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, 36 Zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, Organizacja zbiórek, Usługi w zakre-
sie wypłaty gotówki, Przetwarzanie płatności, Zapewnianie 
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funduszy na sprzedaż ratalną, Zapewnianie kredytów po-
przez plany ratalne, Sponsorowanie finansowe, Przetwarza-
nie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu 
przedpłaconych kart, Usługi w zakresie wypłaty gotówki 
[uruchamiane kartą], Transakcje finansowe, Usługi związane 
z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, Usługi finan-
sowe świadczone przy użyciu kart, Bankowość elektronicz-
na, Wydawanie kart telefonicznych, Działalność finansowa, 
Zautomatyzowane usługi bankowe związane z transakcja-
mi za pomocą kart obciążeniowych, Wydawanie bonów 
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi.

(210) 551712 (220) 2023 01 24
(731) TRIGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sidzina
(540) (znak słowny)
(540) TRIGET
(510), (511) 37 Usługi elektryków, Instalacja urządzeń elek-
trycznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Usługi ukła-
dania przewodów elektrycznych, Renowacja instalacji elek-
trycznych, Serwis urządzeń elektronicznych, Usługi napraw-
cze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego.

(210) 551713 (220) 2023 01 25
(731) SKINCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 44 Salony piękności, Kliniki.

(210) 551724 (220) 2023 01 25
(731) HRECZUCH WIESŁAW MEXEO, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowny)
(540) BIOMEX
(510), (511) 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne, Grzyby, Grzybnia do rozmnażania.

(210) 551750 (220) 2023 01 25
(731) ENDURO 7 KONIUSZY PAKULSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOGAR ORYGINALNE CZĘŚCI MOTOCYKLOWE

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego 
(w tym przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) zwią-
zane z następującymi produktami: części motocyklowe, ak-
cesoria motocyklowe.

(210) 551751 (220) 2023 01 25
(731) GOODWILL & CO. BIURO NIERUCHOMOŚCI 

ALEKSANDRA MAŃKOWSKA AGNIESZKA 
PASZULEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G Goodwill & CO. BIURO NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 05.03.20
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości, 
Agencje nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi do-
radcze dotyczące nieruchomości, Nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], Doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości.

(210) 551763 (220) 2023 01 25
(731) RUCKA-KAŃSKA BEATA POLAND 24.BIZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SKINLIVE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do stosowa-
nia na skórę, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki 
do włosów, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki kolorowe, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, 
Kosmetyki upiększające, 41 Kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Naucza-
nie i szkolenia, Organizacja i przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, Organizacja wystaw w celach szkolenio-
wych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkolenio-
wych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Organizowanie konkursów w ce-
lach szkoleniowych, Organizowanie konferencji związanych 
ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie kursów szko-
leniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych w insty-
tutach dydaktycznych, Organizowanie pokazów w celach 
szkoleniowych, Organizowanie programów szkolenia mło-
dzieży, Organizowanie programów szkoleniowych, Organi-
zowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie warsz-
tatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizowa-
nie wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie wy-
cieczek do celów szkoleniowych, Organizowanie zjazdów 
w celach szkoleniowych, Podyplomowe kursy szkoleniowe, 
Pokazy [do celów szkoleniowych], Produkcja filmów szko-
leniowych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Prowa-
dzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkolenio-
wych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów 
szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, Prowa-
dzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie semina-
riów szkoleniowych dla klientów, Prowadzenie sesji szko-
leniowych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, 
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Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie wycie-
czek do celów szkoleniowych, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how 
[szkolenie], Przygotowanie prezentacji do celów szkole-
niowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Publikowanie podręczników szko-
leniowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych 
i szkoleniowych, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia 
biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia dla persone-
lu w zakresie technologii żywności, Szkolenia edukacyjne, 
Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Szkolenia 
w dziedzinie medycyny, Szkolenia w zakresie odżywiania, 
Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Szkolenia z zakresu stosun-
ków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Szkolenie 
w zakresie diety [nie medyczne], Szkolenie w zakresie higie-
ny, Szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], Szkolenie 
związane z karierą zawodową, Trening osobisty [szkolenie], 
Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Usługi dorad-
cze i informacyjne związane z przygotowywaniem, orga-
nizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usłu-
gi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa 
i personelu, Usługi doradztwa dotyczące opracowywania 
kursów szkoleniowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby 
zdrowia, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z za-
rządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne 
związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi instruktażo-
we i szkoleniowe, Usługi konsultacyjne związane ze szko-
leniami pracowników, Usługi organizowania i prowadzenia 
warsztatów szkoleniowych, Usługi szkolenia dla personelu, 
Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkolenia 
zawodowego, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szko-
leniowe dotyczące zdrowia zawodowego, Usługi szkolenio-
we dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Usłu-
gi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi 
szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw zarządzania, 
Usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkole-
niowych, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi 
w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, Usługi w za-
kresie zapewniania kursów szkoleniowych, Warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, Wypożyczanie materiałów szkolenio-
wych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie 
seminariów szkoleniowych online, Zapewnianie szkolenio-
wych kursów medycznych, Usługi edukacyjne dotyczące 
terapii kosmetycznej, Usługi edukacyjne w postaci szkół ko-
smetycznych, 42 Badania w dziedzinie kosmetologii, Bada-
nia laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, Badania naukowe 
dotyczące kosmetyków, Badania w dziedzinie kosmetyki, 
44 Gabinety pielęgnacji skóry, Usługi kosmetyczne, Usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi kosmetyczne w za-
kresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu 
SPA, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usłu-
gi w zakresie porad kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne, 
Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla 
twarzy, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów 
kosmetycznych, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, 
Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, 
Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi ko-
smetyczne dla włosów, Doradztwo dotyczące kosmety-
ków, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze 
dotyczące kosmetyków.

(210) 551774 (220) 2023 01 26
(731) RIDAN TOMASZ FIZJOTERAPIA-EDUKACJA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RehaRidan

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 44 Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilitacja 
fizyczna, Usługi fizjoterapii.

(210) 551778 (220) 2023 01 26
(731) MUSIAŁ TYMON PPHU ALFA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomarańcza najleprze sklepy z odzieżą używaną

(531) 05.07.11, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Bluzki, Bluzy dresowe, Dzianina 
[odzież], Dżinsy, Garnitury, Kamizelki, Kombinezony, Koszule, 
Koszulki dla dzieci, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Leg-
ginsy, Odzież ciążowa, Odzież codzienna, Odzież dla małych 
dzieci, Odzież dziecięca, Odzież męska, Odzież niemowlęca, 
Odzież damska, Paski, Płaszcze zimowe, Rękawiczki, Spoden-
ki, Spódnice, Spodnie [nieformalne], Stroje plażowe, Sukienki 
damskie, Swetry, Szale, T-shirty z krótkim rękawem, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi reklamowe 
w zakresie odzieży.

(210) 551798 (220) 2023 01 26
(731) PORĘCKI PIOTR, Wierzbin
(540) (znak słowny)
(540) ALL TIME HIGH
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Obuwie, Odzież, Bluzy sportowe, Bluzy z kaptu-
rem, Bluzy bez kaptura, Croptopy [odzież], Buty sportowe, 
Biustonosze sportowe, Szorty sportowe, Kurtki sportowe, 
Kurtki zimowe, Kurtki, Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], 
Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Funkcjonalne spodnie 
termoaktywne, Odzież termoaktywna, Kombinezony nar-
ciarskie, Kombinezony snowboardowe, Koszule sportowe 
pochłaniające wilgoć, Rękawiczki, Szaliki, Kominy [odzież], 
Staniki sportowe, Odzież sportowa, Koszulki bez rękawów, 
Tanktopy [odzież], Odzież wiatroszczelna, Spodnie dresowe, 
Bielizna funkcjonalna, Bielizna osobista, Obuwie codzienne, 
Obuwie sportowe, Koszulki z nadrukiem.

(210) 551802 (220) 2023 01 24
(731) MAKSIMIUK EWELINA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) maksi miuk

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria, A 
kcesoria do wyrobu biżuterii.

(210) 551803 (220) 2023 01 27
(731) BUTAS ANGELIKA DOMEK POD TATRAMI, Jurgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domek Pod Tatrami

(531) 07.01.09, 07.01.24, 06.07.25, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Wynajem zakwaterowania na urlop, Wyna-
jem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszka-
niach wakacyjnych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwatero-
wanie wakacyjne i turystyczne, Usługi obiektów gościnnych 
[zakwaterowanie], Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, 
Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowa-
nie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwate-
rowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania tym-
czasowego, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Tymcza-
sowe zakwaterowanie, Wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zapew-
nianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Organizowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwa-
terowania na pobyt czasowy, Wynajem domków letnisko-
wych, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Domy 
turystyczne, Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrod-
kach wypoczynkowych, Usługi rezerwacji zakwaterowania 
na wakacje, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, 
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach 
wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w mieszkaniach wakacyjnych.

(210) 551804 (220) 2023 01 27
(731) URANOWSKI KONRAD URAKON, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSTKOLAND.PL

(531) 27.05.01, 29.01.15, 21.01.25, 06.03.02, 06.03.03
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ła-
migłówkami logicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z łamigłówkami logicznymi.

(210) 551805 (220) 2023 01 27
(731) INTIBAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) METODA INTIBAG
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i pro-
wadzenie zajęć, Szkolenia ruchowe dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Nauczanie terapii 
w zakresie pracy z ciałem, Organizowanie grupowych za-
jęć rekreacyjnych, Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Pro-
dukcja szkoleniowych filmów wideo, Trening medytacji, 
Trening rozwoju osobistego, Produkcja programów animo-
wanych i z udziałem aktorów, Produkcja i wypożyczanie 
materiałów edukacyjnych i instruktażowych, Wypożycza-
nie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, 
Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, 
Usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, 
44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi te-
rapeutyczne, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Tera-
pia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Poradnictwo 
związane z terapią zajęciową, Opracowywanie indywidual-
nych programów rehabilitacji fizycznej, Usługi w zakresie 
psychologii dla osób indywidualnych i grup, Usługi dorad-
cze dotyczące problemów medycznych, Usługi medycyny 
alternatywnej, Usługi paramedyczne, Zabiegi terapeutycz-
ne dla ciała, Refleksologia, Masaż, Pilates terapeutyczny,  
Terapia sztuką.

(210) 551807 (220) 2023 01 27
(731) KARTY GRABOWSKIEGO GRABOWSKI  

I GRABOWSKA-DYBEK SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KARTY NA STÓŁ
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elek-
troniczne związane z prowadzaniem działalności go-
spodarczej, Nagrania cyfrowe, Nagrania wideo, Nagrania 
video związane z prowadzaniem działalności gospodar-
czej, Nagrania dźwiękowe, Podcasty, Podcasty związane 
z prowadzaniem działalności gospodarczej, Muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i ob-
razowych utrwalone na nośnikach, 35 Doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie marketingu, Produkcja materiałów reklamo-
wych i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, Produkcja nagrań wideo do celów re-
klamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marke-
tingowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, 
Publikowanie materiałów reklamowych, 41 Pisanie i publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji, Produkcja 
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Publikowanie materiałów multimedialnych online 
związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Dostar-
czanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyj-
nych do podcastów, Udostępnianie podcastów online 
nie do pobrania, Edukacja, Opracowywanie materiałów 
edukacyjnych.
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(210) 551813 (220) 2023 01 26
(731) ITALIAN PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 03.13.01, 05.05.21
(510), (511) 3 Produkty toaletowe, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, 16 Papier higieniczny, papier toa-
letowy, Ręczniki papierowe, Chusteczki do nosa [papierowe].

(210) 551815 (220) 2023 01 26
(731) GEOMATIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Przyrządy do pomiarów geodezyjnych.

(210) 551816 (220) 2023 01 26
(731) KRAKÓW5020 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKÓW STORY

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Perfumy, 25 Odzież, Obu-
wie, Nakrycia głowy, 30 Czekolada, Herbata, Kawa, Miód, Na-
pary ziołowe, Pralinki, Preparaty aromatyczne do żywności, 
Produkty zbożowe, Przyprawy, Sól kuchenna, Słodycze owo-
cowe, Wyroby cukiernicze, 35 Handlowe informacje i pora-
dy udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Pozyskiwanie klientów 
dla osób trzecich, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domo-
wych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, Usługi handlu detalicznego związane z preparata-
mi do włosów, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego 
związane z filiżankami i szklankami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez gale-
rie sztuki, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi tworzenia 
kontaktów sprzedażowych, Wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej pamiątek, Usługi sprzedaży de-

talicznej kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej książek, 
Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów rękodzielniczych, 
Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów regionalnych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej wydawnictw muzycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej artykułów gospodarstwa domowego,  
41 Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o re-
kreacji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Prezentowanie wystaw mu-
zealnych, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, Rezerwowanie miejsc na pokazy, 
Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi rozryw-
kowe, 43 Kafeterie [bufety], Wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 551820 (220) 2023 01 26
(731) DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCEO Dolnośląskie Centrum Energii Odnawialnej

(531) 26.04.01, 26.13.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, prze-
łączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regula-
cji energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Instalacje elektryczne, 
11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę 
oraz instalacje sanitarne, Pompy ciepła, Regeneratory ciepła, 
Wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, Zasobniki ciepła, 
Piece słoneczne, Termiczne kolektory słoneczne (ogrzewa-
nie), Aparatura i instalacje chłodnicze, Instalacja chłodnicze 
do cieczy, Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje 
do ogrzewania wody, Instalacje do zaopatrywania w wodę, 
Instalacje grzewcze, Instalacje i urządzenia wentylacyjne  
(klimatyzacyjne), Instalacje klimatyzacyjne, Rury wodociągo-
we do instalacji sanitarnych.

(210) 551821 (220) 2023 01 26
(731) LM PAY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MediPay

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Agencje kredytowe, Analizy finansowe, 
Bankowość online, Crowdfunding, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Faktoring, Gwarantowanie ubezpieczeń na ży-
cie, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing 
finansowy, Ocena finansowa aktywów własności intelektual-
nej, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, 
Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ra-
talne, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart 
debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za po-
mocą kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Transak-
cje finansowe, Udzielanie informacji finansowych, Usługi ba-
dań dotyczących finansów, Usługi finansowania, Usługi gwa-



74 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT8/2023

rancyjne, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, 
Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), 
Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Zarządza-
nie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu 
refundacji w imieniu osób trzecich.

(210) 551823 (220) 2023 01 26
(731) DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ 

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

(210) 551825 (220) 2023 01 26
(731) DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ 

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

(210) 551826 (220) 2023 01 27
(731) MIRCZAK JACEK FAJNE REJSY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAJNEREJSY

(531) 18.03.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Organizowanie imprez w celach kultural-
nych, rozrywkowych i sportowych, Usługi w zakresie rekre-
acji, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi 
rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Świadczenie usług 
związanych z rekreacją wodną, Usługi edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 551832 (220) 2023 01 27
(731) GLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AR BOX

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie do rzeczywistości wirtual-
nej i rozszerzonej, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów 
internetowych, Oprogramowanie systemowe i do wspie-
rania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogra-
mowanie użytkowe, Freeware [oprogramowanie darmowe], 
Elektroniczne kupony loteryjne, Interaktywne multimedialne 
programy komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe, Komputerowe (Programy -) nagrane, Opro-
gramowanie do gier do użytku z komputerami, Oprogramo-
wanie do pobrania, Oprogramowanie do smartfonów, Opro-
gramowanie, 16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, mo-
dele architektoniczne.

(210) 551836 (220) 2023 01 27
(731) WILK ADRIAN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) szachowe mikstury
(510), (511) 21 Kubki, 25 Kurtki bluzy, 28 Szachownice, Karty 
do gry.

(210) 551838 (220) 2023 01 27
(731) DRĄG WIOLETTA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

ADWIL, Miłobądz
(540) (znak słowny)
(540) Adwil
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowe-
go (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) 
związane z następującymi produktami: okna, bramy, drzwi,  
ogrodzenia.

(210) 551866 (220) 2023 01 29
(731) DREWICZ PIOTR BFS SZKLANE ZABUDOWY, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BFS
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.06, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony  
okienne.

(210) 551868 (220) 2023 01 29
(731) LAWNICZAK WOJCIECH, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOAM MASTERS

(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 27.05.05, 01.15.11, 29.01.13
(510), (511) 37 Pranie dywanów, Pranie materiałów tekstyl-
nych, Pranie na sucho, Pranie tkanin, Pranie towarów tek-
stylnych, Czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, 
Polerowanie betonu, Mycie i polerowanie pojazdów silniko-
wych, Polerowanie (czyszczenie), Polerowanie [czyszczenie] 
pojazdów, Polerowanie i nadawanie połysku, Polerowanie 
podłóg, Polerowanie pojazdów, Polerowanie samochodów, 
Czyszczenie i mycie samochodów, Mycie, Mycie okien, My-
cie pojazdów, Mycie pojazdów mechanicznych, Czyszczenie 
aut, Czyszczenie budynków, Czyszczenie budynków od we-
wnątrz, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, 
Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie budyn-
ków [powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie budynków 
[wnętrz], Czyszczenie dywanów, Czyszczenie dywanów 
i chodników, Czyszczenie fasad budynków, Czyszczenie 
i naprawa skór, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, 
skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, 
Czyszczenie mebli, Czyszczenie odzieży, Czyszczenie okien, 
Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie powierzch-
ni podłóg, Czyszczenie samochodów, Czyszczenie skór, 
Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Kompleksowe czysz-
czenie samochodów, Konserwacja, czyszczenie, reperacja 
skór, Okna (Czyszczenie -), Udzielanie informacji związanych 
z czyszczeniem dywanów i chodników, Udzielanie informa-
cji związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów 
budynków, Naprawa i wykańczanie karoserii samocho-
dowej dla osób trzecich, Udostępnianie samoobsługowej 
myjni samochodowej, Naprawa karoserii samochodowych,  
40 Polerowanie, Polerowanie materiałami ściernymi, Przy-
ciemnianie okien samochodowych.

(210) 551869 (220) 2023 01 30
(731) PIASECKA PATRYCJA ARKADIA, Żabieniec
(540) (znak słowny)
(540) PSIA ARKADIA
(510), (511) 43 Hotele dla zwierząt, Pensjonaty dla zwierząt, 
Hotele dla zwierząt domowych, Usługi dziennej opieki nad 
zwierzętami domowymi, Usługi hoteli dla zwierząt domo-
wych, 44 Opieka nad zwierzętami, Usługi w zakresie pielę-
gnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwie-
rząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Masaż dla 
psów, Usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, 
Strzyżenie psów, Usługi kosmetyczne dla psów, Usługi mycia 
zwierząt domowych, Usługi w zakresie pielęgnacji psów.

(210) 551870 (220) 2023 01 30
(731) MALITKA KONRAD, Ostrówiec
(540) (znak słowny)

(540) VITAMICRONISED
(510), (511) 1 Suplementy chemiczne wykorzystywane 
do produkcji witamin, Stabilizatory do witamin, Witaminy 
do użytku w produkcji farmaceutyków, Witaminy do użytku 
w produkcji żywności, 5 Suplementy żywnościowe, Suple-
menty diety dla ludzi, Suplementy diety dla zwierząt, Prepa-
raty witaminowe, Dodatki witaminowe, Preparaty zawiera-
jące witaminę K, Suplementy diety składające się z witamin, 
Suplementy do celów medycznych, Artykuły spożywcze 
do celów medycznych, Dietetyczne, funkcjonalne i wzbo-
gacane w substancje odżywcze, Suplementy do celów 
niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych, 
mikroelementów, Artykuły spożywcze dietetyczne, funk-
cjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze do celów 
niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych, 
mikroelementów, leki, Produkty farmaceutyczne, Preparaty 
farmaceutyczne i weterynaryjne, Suplementy witaminowe, 
suplementy mineralne, suplementy witaminowo-mineralne, 
Żywność związana ze specjalną dietą do celów medycznych, 
Wyroby cukiernicze do celów leczniczych, napoje lecznicze, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne 
napoje do celów medycznych, tabletki wzbogacone w wi-
taminy i minerały, suplementy diety, leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z suplementami diety, Reklamy, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi administracyjne, Usługi 
pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży m.in. suplementów 
olejów, tłuszczy, produktów spożywczych oraz suplemen-
tów odżywczych, Pośrednictwo przy nawiązaniu kontaktów 
biznesowych, w tym kontakty między osobami fizycznymi, 
między firmami a osobami fizycznymi, oraz między firmami, 
Usługi w zakresie zarządzania i kierowania, w tym wsparcie  
i/lub udział w działalności komercyjnej, Agencje importowo-
-eksportowe.

(210) 551871 (220) 2023 01 30
(731) RUTKOWSKA MONIKA DESIGN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MR Design
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: materiały do pokrywania podłóg 
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: wy-
kładziny podłogowe [dywany], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: meble, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: materiały 
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania 
gruntu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: wykładziny podłogowe [dywany], Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: me-
ble, 42 Usługi projektowania, Usługi projektowania wnętrz 
budynków.

(210) 551872 (220) 2023 01 30
(731) GORZENIK MAŁGORZATA, Jedlicze
(540) (znak słowny)
(540) Chaty na manowcach
(510), (511) 43 Wynajem domków letniskowych.

(210) 551873 (220) 2023 01 30
(731) DOG WORK 3D SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeziny
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DOG WORK 3D SYSTEM

(531) 26.01.04, 02.01.01, 03.01.08, 03.01.16, 26.01.14, 26.01.15, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 41 Szkolenia w zakresie behawiorystyki, Szkole-
nie psów, Trening posłuszeństwa dla zwierząt, Treningi w za-
kresie modyfikacji zachowań niepożądanych u psów, Trenin-
gi dla psów z problemami behawioralnymi, Tresura zwierząt 
dla osób trzecich, Szkolenie w obchodzeniu się z psami, Na-
uczanie o opiece nad psami, Nauczanie pielęgnacji zwierząt 
domowych, Nauka tresury zwierząt, Doradztwo w zakresie 
poprawy relacji pomiędzy psem a opiekunem, Usługi in-
struktora w zakresie behawioryzmu zwierząt, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych.

(210) 551874 (220) 2023 01 30
(731) FALKOWSKA JUSTYNA YOUDOYOU, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YouDoYou

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.03, 24.15.15, 02.09.01, 02.09.25
(510), (511) 44 Usługi psychoterapeuty, Usługi psychotera-
peutyczne, Usługi psychologów, Usługi w zakresie ocen i ba-
dań psychologicznych, Usługi w zakresie oceny osobowości 
[usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Usługi w zakresie 
oceny psychologicznej, Usługi w zakresie psychologii pracy, 
Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, 
Usługi w zakresie testów psychologicznych, Usługi w zakre-
sie zdrowia psychicznego, Poradnictwo psychologiczne, Do-
radztwo psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka 
psychologiczna, Badania psychologiczne, Doradztwo zwią-
zane z psychologią integralną, Badanie osobowości [usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego], Usługi diagnozy psycho-
logicznej, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia 
dolegliwości medycznych, Doradztwo dotyczące psycholo-
gicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, psychotera-
pia holistyczna, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, 
Usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, Usługi 
poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, Zapew-
nianie leczenia psychologicznego, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych do celów medycznych.

(210) 551877 (220) 2023 01 27
(731) ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.13.25
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 551879 (220) 2023 01 27
(731) MOST WANTED! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HR na szpilkach most wanted!

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.06, 26.13.25, 24.17.04
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, nauczanie, usługi pro-
wadzenia edukacyjnych treningów praktycznych.

(210) 551881 (220) 2023 01 27
(731) IMS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LAB7 RL
(510), (511) 5 Dietetyczne dodatki do żywności, Dodatki wi-
taminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witami-
nowe w płynie, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki 
do picia w proszku będące suplementami diety o smaku 
owocowym, Mineralne suplementy diety, Mineralne suple-
menty diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, 
Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje wi-
taminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów 
medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Nutraceu-
tyki do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze suple-
menty diety, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne 
do celów medycznych, Przeciwutleniające suplementy, Prze-
ciwutleniające suplementy diety, Suplementy dietetyczne 
i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suple-
menty diety dla sportowców, Suplementy diety do użytku 
dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, 
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy 
diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety 
składające się głównie z wapnia, Suplementy diety składa-
jące się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety skła-
dające się z aminokwasów, Suplementy diety składające się 
z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z mine-
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rałów, Suplementy diety sporządzone gównie z witamin, 
Suplementy diety w płynie, Suplementy mineralne do żyw-
ności, Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, 
Suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, 
Suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, Su-
plementy odżywcze składające się głównie z żelaza, Suple-
menty odżywcze w płynie, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy 
żywnościowe, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 
Słodziki dietetyczne do celów medycznych, Tabletki witami-
nowe, Tran, Witaminy prenatalne, Witaminy i preparaty wita-
minowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalny-
mi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety 
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żelki 
witaminowe, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Białkowe suplementy diety, Batony energetyzujące stano-
wiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 
Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki odżywcze, 
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Koktajle biał-
kowe, Mieszanki do picia w prostu z dodatkami odżywczymi, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Tabletki wspoma-
gające odchudzanie, Suplementy diety zawierające lecyty-
nę, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy diety 
zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety 
zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające glukozę, 
Proszki jako zamienniki posiłków, Dietetyczne napoje przy-
stosowane do celów medycznych, Zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, Przeciwutleniacze 
do użytku dietetycznego, Suplementy diety zawierające 
siemię lniane, Preparaty probiotyczne do celów medycz-
nych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flo-
ry w układzie trawiennym, Odżywcze mieszanki do picia 
do stosowania jako zamienniki posiłków, Dodatki dietetycz-
ne, Preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, Ba-
tony zawierające suplementy odżywcze, Suplementy diety 
ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety zawierające 
propolis, Suplementy diety zawierające olej lniany, Suple-
menty diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy 
diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy diety za-
wierające kazeinę, Kapsułki odchudzające, Preparaty kofeino-
we do stymulacji, Preparaty ziołowe do celów medycznych, 
Preparaty do poprawiania płodności, Preparat lecznicze 
na porost włosów, Lecznicze preparaty do pielęgnacji wło-
sów, Preparaty do leczenia trądziku, Preparaty farmaceutycz-
ne do regulacji odporności, Kolagen do celów medycznych, 
Preparaty kofeinowe do celów medycznych, Ekstrakty zioło-
we do celów medycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do ce-
lów leczniczych, L-karnityna na utratę wagi, Preparaty me-
dyczne do odchudzania, Lecznicze napoje mineralne, Zioła 
lecznicze, Zioła do palenia do celów medycznych, Krople 
witaminowe, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty die-
tetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty pobudzające apetyt, Pre-
paraty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [leczni-
cze], Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe i mine-
ralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, Preparaty zawierające witaminę A, Prepara-
ty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, 
Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty zmniejszające 
apetyt, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produk-
tami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety.

(210) 551882 (220) 2023 01 27
(731) ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 551884 (220) 2023 01 27
(731) SZCZOTKA MONIKA SHENZEN INSTITUT COACH, 

Lubin
(540) (znak słowny)
(540) YŪSUKŌDO
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Aromaty do na-
pojów [olejki eteryczne], Balsamy do celów kosmetycz-
nych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Błyszczyki 
do ust, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dyfuzory z pa-
tyczkami zapachowymi, Ekstrakty ziołowe do celów ko-
smetycznych, Esencja mięty [olejek eteryczny], Esencje 
eteryczne, Kadzidełka, Kadzidełka na patyczkach, Kosme-
tyki, Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Środki do oczysz-
czania skóry twarzy [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Peelingi do twarzy, Kosmetyczne peelingi do ciała, 
Toniki do użytku kosmetycznego, Żele do użytku kosme-
tycznego, Żele do masażu, inne niż do celów medycz-
nych, Żele pod oczy, Kosmetyki w formie żeli, Nawilżacze 
do skóry, Środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu 
się skóry, Kremy kosmetyczne, Kremy do twarzy do użytku 
kosmetycznego, Kremy do ciała, Kremy do skóry, Kremy 
do rąk, Kremy odżywcze, Kremy przeciw starzeniu się skó-
ry, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy do oczyszczania 
skóry, Kremy oczyszczające, Kremy kosmetyczne odżyw-
cze, Kremy kosmetyczne do masażu, Nieleczniczy krem 
do twarzy, Kremy i balsamy kosmetyczne, Nielecznicze 
kremy do skóry, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy 
do masażu relaksacyjnego, Kremy, emulsje i żele nawilża-
jące, Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku 
w aromaterapii, Maski kosmetyczne, Maski kosmetyczne, 
Maseczki do twarzy, Maseczki do ciała, Maski podgrzewa-
ne parą, jednorazowego użytku, nie do celów medycz-
nych, Maski w arkuszach do celów kosmetycznych, Mlecz-
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, Żele oczysz-
czające, Mydła, Mydła i żele, Oleje czyszczące, Olejek róża-
ny, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne, Olej-
ki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Preparaty 
do demakijażu, Stemple kosmetyczne, napełnione, Świe-
ce do masażu do celów kosmetycznych, Tłuszcze do ce-
lów kosmetycznych, Toniki do użytku kosmetycznego, 
Waciki do celów kosmetycznych, Zestawy kosmetyków, 
Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Żelowe 
płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 41 Badania 
edukacyjne, Badania edukacyjne w zakresie masażu twa-
rzy, Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe w za-
kresie masażu twarzy, Szkolenia z japońskiego starożytne-
go masażu twarzy, szyi i dekoltu, Szkolenia biznesowe, 
Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Kursy szkoleniowe 
z zakresu zdrowia, Prowadzenie seminariów szkolenio-
wych dla klientów, Informacja o edukacji, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyj-
ne, Nauczanie indywidualne, Szkolenia z japońskiego sta-
rożytnego masażu twarzy, szyi i dekoltu, Organizowanie 
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i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób z ja-
pońskiego starożytnego masażu głowy, twarzy, szyi i de-
koltu, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób z terapii i masażu głowy, twarzy, szyi i de-
koltu, Organizowanie i prowadzenie konferencji z japoń-
skiego starożytnego masażu głowy, twarzy, szyi i dekoltu, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji z terapii i masa-
żu głowy, twarzy, szyi i dekoltu, Organizowanie i prowa-
dzenie kongresów z japońskiego starożytnego masażu 
głowy, twarzy, szyi i dekoltu, Organizowanie i prowadze-
nie kongresów z terapii i masażu głowy, twarzy, szyi i de-
koltu, Organizowanie i prowadzenie seminariów z terapii 
i masażu głowy, twarzy, szyi i dekoltu, Szkolenia z japoń-
skiego starożytnego masażu twarzy, szyi i dekoltu, Orga-
nizowanie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie semi-
nariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów doty-
czących szkoleń, Organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], Szkolenia z japońskiego starożytnego masażu twarzy, 
szyi i dekoltu, Nauczanie z terapii i masażu głowy, twarzy, 
szyi, dekoltu, Zapewnianie szkoleń on-line, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych on-line, Zapewnianie seminariów szkoleniowych 
on-line, Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności 
zawodowych, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i naucza-
nia, Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia 
personelu, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenie za-
awansowane dla profesjonalistów, Wynajmowanie nagra-
nych szkoleń, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szko-
lenia personelu, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Szkolenie i instruktaż w dziedzinie wellness, Trening oso-
bisty [szkolenie], Doradztwo w zakresie szkoleń, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Organizacja wystaw w ce-
lach szkoleniowych, Mentoring z dziedziny zdrowego 
stylu życia, Coaching z dziedziny zdrowego stylu życia, 
Szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyj-
nych, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Informacje 
i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, 
Usługi trenerskie, Masaż głowy, Masaż twarzy, Starożytny 
masaż twarzy, Starożytny japoński masaż twarzy, Starożyt-
ny lifting twarzy, Starożytny japoński lifting twarzy, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie kursów 
szkoleniowych, Publikowanie podręczników szkolenio-
wych, Produkcja filmów szkoleniowych, Warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, Usługi szkoleniowe wspomagane 
komputerowo, Budowanie zespołu (edukacja), Kursy szko-
leniowe w zakresie rozwoju osobistego, Organizacja egza-
minów w celu oceny stopnia dokonań, Nauczanie terapii 
w zakresie pracy z ciałem, Nauczanie masażu ciała, Warsz-
taty z zakresu masażu ciała, Organizowanie imprez w ce-
lach rozrywkowych, Szkolenia w zakresie pielęgnacji uro-
dy, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
Prowadzenie zajęć fitness, Przekazywanie know-how 
(szkolenia), Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-
-how [szkolenie], Publikowanie książek, Publikowanie 
podręczników szkoleniowych, Publikowanie książek z te-
rapii w zakresie pracy z ciałem, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Publikowanie podręczni-
ków szkoleniowych, Publikowanie książek z terapii w za-
kresie pracy z ciałem, Publikowanie książek z japońskiego 
starożytnego masażu twarzy, szyi i dekoltu, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Szkolenia sado 
[szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], Tworzenie 
podcastów, Tworzenie podcastów z dziedziny masażu 
głowy, Tworzenie podcastów z dziedziny masażu twarzy, 
Tworzenie podcastów z dziedziny starożytnego masażu 

twarzy, Tworzenie podcastów z dziedziny starożytnego 
japońskiego masażu twarzy, Tworzenie podcastów z dzie-
dziny starożytnego liftingu twarzy, Tworzenie podcastów 
z dziedziny starożytnego japońskiego liftingu twarzy, 
Tworzenie podcastów o terapiach twarzy, Usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły, Szkolenia z japońskiego 
starożytnego masażu twarzy, szyi i dekoltu, Usługi kaligra-
fii, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Szkolenia z japoń-
skiego starożytnego masażu twarzy, szyi i dekoltu, Usługi 
wydawania świadectw edukacyjnych, a mianowicie za-
pewnianie szkoleń i egzaminów edukacyjnych, Wyższe 
uczelnie [edukacja], Szkolenia z japońskiego starożytnego 
masażu twarzy, szyi i dekoltu, 44 Aromaterapia, Masaż, 
Gabinety pielęgnacji skóry, Starożytny japoński masaż 
twarzy, Tradycyjny masaż japoński, Konsultacje związane 
z masażami, Świadczenie usług przez salony piękności, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi zabiegów pielę-
gnacji twarzy, Usługi masażu twarzy, Usługi masażu twa-
rzy, szyi, dekoltu, Usługi japońskiego masażu twarzy, szyi, 
dekoltu, Usługi japońskiego starożytnego masażu twarzy, 
szyi, dekoltu, Usługi liftingującego masażu twarzy, Usługi 
liftingującego starożytnego masażu twarzy, Salony pięk-
ności, Udzielanie informacji związanych z tradycyjnym ja-
pońskim masażem, Udzielanie informacji związanych 
z tradycyjnym japońskim masażem twarzy, Udzielanie in-
formacji związanych ze starożytnym japońskim masażem, 
Udzielanie informacji związanych ze starożytnym japoń-
skim masażem twarzy, Informacje dotyczące masażu, 
Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji twa-
rzy, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Pielęgnacja 
urody dla ludzi, Pielęgnacja urody dla ludzi, Nakładanie 
produktów kosmetycznych na ciało, Udzielanie informacji 
związanych z usługami salonów piękności, Usługi kosme-
tyczne, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi 
salonów piękności, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Zabiegi ko-
smetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Za-
biegi higieniczne dla ludzi, Nakładanie produktów kosme-
tycznych na twarz, Sanatoria (Usługi w zakresie terapii 
i masażu głowy, twarzy, szyi, dekoltu), Usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, Doradztwo dotyczące kosmetyków, 
Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone 
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji cia-
ła i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i uro-
dy, Doradztwo w zakresie urody, Usługi doradcze doty-
czące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące urody, 
Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Udzielanie 
informacji o urodzie, Usługi doradcze dotyczące pielęgna-
cji urody, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi w zakre-
sie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [SPA] 
z terapii i masażu głowy, twarzy, szyi, dekoltu, Usługi me-
dycyny alternatywnej, Usługi masażu twarzy, Usługi oceny 
zdrowia, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Usługi tera-
peutyczne, Usługi masażu twarzy, Usługi masażu głowy, 
Usługi SPA, Usługi masażu ciała, Usługi w zakresie aku-
punktury, Fizjoterapia, Usługi masażu głowy, twarzy, szyi, 
dekoltu, Usługi japońskiego masażu twarzy, szyi, dekoltu, 
Usługi japońskiego starożytnego masażu twarzy, szyi, de-
koltu, Usługi liftingującego masażu twarzy, Usługi liftingu-
jącego starożytnego masażu twarzy, Usługi masażu gło-
wy, Opieka pielęgniarska w zakresie terapii i masażu gło-
wy, twarzy, szyi, dekoltu, Ośrodki zdrowia w zakresie tera-
pii i masażu głowy, twarzy, szyi, dekoltu, Usługi masażu 
głowy, Placówki rekonwalescencji w zakresie terapii i ma-
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sażu głowy, twarzy, szyi, dekoltu, Usługi masażu głowy, 
Terapia mowy w zakresie terapii i masażu głowy, twarzy, 
szyi, dekoltu, Terapia sztuką w zakresie terapii i masażu 
głowy, twarzy, szyi, dekoltu, Usługi klinik medycznych 
w zakresie terapii i masażu głowy, twarzy, szyi, dekoltu, 
Usługi medyczne w zakresie terapii i masażu głowy, twa-
rzy, szyi, dekoltu, Usługi psychologów w zakresie terapii 
i masażu głowy, twarzy, szyi, dekoltu, Usługi saun w zakre-
sie terapii i masażu głowy, twarzy, szyi, dekoltu, Usługi 
w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie terapii za-
jęciowej w zakresie terapii i masażu głowy, twarzy, szyi, 
dekoltu, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielę-
gniarską lub medyczną w zakresie terapii i masażu głowy, 
twarzy, szyi, dekoltu, Hodowla zwierząt, Usługi masażu 
głowy, Szpitale w zakresie terapii i masażu głowy, twarzy, 
szyi, dekoltu, Terapia z udziałem zwierząt [zoo terapia] 
z zakresu usług masażu głowy, Szpitale w zakresie terapii 
i masażu głowy, twarzy, szyi, dekoltu, Usługi weterynaryj-
ne w zakresie masażu głowy.

(210) 551888 (220) 2023 01 27
(731) KUKLA MARCIN, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) zoona
(510), (511) 31 Karma dla psów, karma dla kotów, karma dla 
psów biorących udział w gonitwach, preparaty spożywcze 
dla psów, preparaty spożywcze dla kotów, napoje dla zwie-
rząt, pokarm dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt 
domowych w formie gryzaków, produkty żywnościowe dla 
zwierząt na bazie mleka, pokarmy puszkowane lub konser-
wowane dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, her-
batniki zbożowe dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, pokarm 
dla zwierząt domowych.

(210) 551889 (220) 2023 01 27
(731) SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szpital Bielański

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 551891 (220) 2023 01 27
(731) PRO POWER LANCKAMER SPÓŁKA JAWNA, 

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

(531) 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryj-
ne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność i substancje do celów leczniczych lub wetery-

naryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materia-
ły do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki 
odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, 
herbicydy, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Gry 
i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte 
w innych klasach, Ozdoby choinkowe, 29 Mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, dżemy, 
kompoty, Jaja, Mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze 
jadalne, 30 Kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, Ryż, 
Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa (syro-
py), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, 
sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, 32 Piwo, Wody mineral-
ne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje 
owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów.

(210) 551892 (220) 2023 01 27
(731) PRO POWER LANCKAMER SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FUEGO
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryj-
ne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność i substancje do celów leczniczych lub wetery-
naryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materia-
ły do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki 
odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, 
herbicydy, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Gry 
i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte 
w innych klasach, Ozdoby choinkowe, 29 Mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, su-
szone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, dżemy, 
kompoty, Jaja, Mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze 
jadalne, 30 Kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, Ryż, 
Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa (syro-
py), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, 
sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, 32 Piwo, Wody mineral-
ne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje 
owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do pro-
dukcji napojów.

(210) 551895 (220) 2023 01 30
(731) POWSIŃSKI TOMASZ DEFLOU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TR TIRAMISU RIDE
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(531) 26.01.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Czapki kolarskie, Koszulki kolarskie, Spodnie 
kolarskie, Komplety sportowe, Spodnie sportowe, Bluzy 
sportowe, Kurtki sportowe, 41 Zajęcia sportowe.

(210) 551900 (220) 2023 01 30
(731) Žatecký pivovar, spol. s r.o., Žatec, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ž

(531) 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.21, 29.01.12, 05.11.15
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Napoje piwne, 
Napoje bezalkoholowe.

(210) 551901 (220) 2023 01 30
(731) Žatecký pivovar, spol. s r.o., Žatec, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ž ŽATECKÝ PIVOVAR

(531) 05.11.15, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Napoje piwne, 
Napoje bezalkoholowe.

(210) 551906 (220) 2023 01 30
(731) POKORNY IGA IGAUSAGI, Czeladź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGA USAGI

(531) 03.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 27 Japońskie maty ze słomy ryżowej (maty tatami).

(210) 551907 (220) 2023 01 30
(731) KOWALCZYK MATEUSZ STUDIO KOWAL, Tarnobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) Kowal Tattoo
(510), (511) 44 Salony tatuażu, Usługi w zakresie tatuażu.

(210) 551908 (220) 2023 01 30
(731) ŁUKASIK MICHAŁ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M poMocny pośrednik nieruchomości

(531) 06.07.05, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Agencje pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zaku-
pu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie infor-
macji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, Usługi agencji nieruchomości przy zaku-
pie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nierucho-
mości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi 
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprze-
dażą budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie 
dzierżawy ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakre-
sie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji w zakre-
sie sprzedaży nieruchomości za prowizję.

(210) 551909 (220) 2023 01 30
(731) OLIVA SVITLANA PROTEIN HOUSE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROTEIN HOUSE PYSZNIE ZDROWO  

PRZYTULNIE JAK W RODZINIE

(531) 11.03.99, 02.09.01, 11.03.06, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Koktajle białkowe, Białkowe suplementy diety.

(210) 551910 (220) 2023 01 31
(731) DZIEPAK TOMASZ ENMET, Biłgoraj
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) E ENMET

(531) 26.04.12, 27.05.01
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe [budownictwo], 37 Prace 
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych.

(210) 551916 (220) 2023 01 31
(731) BYJOS TOMASZ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETA SECURITY

(531) 27.05.21, 26.05.04, 26.04.05, 29.01.12
(510), (511) 9 Alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż 
do pojazdów], 42 Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych.

(210) 551917 (220) 2023 01 31
(731) PEŁKA-SZAJOWSKA AGNIESZKA, Chrząstawa Wielka
(540) (znak słowny)
(540) Solversi
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, 
Szkolenia biznesowe, Usługi szkolenia zawodowego, Szkole-
nia dla dorosłych, Organizacja szkoleń.

(210) 551919 (220) 2023 01 31
(731) DOMOTEKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMOTEKA

(531) 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, Wycena nieruchomości, Wynajem mieszkań, 
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], Zarządzanie nieruchomością, Biura pośred-
nictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Ocena i wycena nieruchomości, Organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, Organizacja najmu nie-
ruchomości handlowych, Organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nierucho-
mości, Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomo-
ści), Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomo-

ści za pośrednictwem Internetu, Usługi agencji nieruchomo-
ści dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agen-
cji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą bu-
dynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą ziemi, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomo-
ści mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych 
nieruchomości, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieru-
chomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomo-
ści za prowizję, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości 
korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące własności nieru-
chomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi w zakre-
sie nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nierucho-
mości mieszkaniowych, Usługi wyceny nieruchomości.

(210) 551931 (220) 2023 01 30
(731) BUCZEK BOŻENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Missy Spa SALON PIELĘGNACJI PSÓW I KOTÓW

(531) 03.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Higiena i troska o urodę istot ludzkich lub 
zwierząt.

(210) 551942 (220) 2023 01 31
(731) OPTIMISTIC-OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) OptiMistic
(510), (511) 5 Preparaty nawilżające do oczu, Preparaty far-
maceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, Preparaty 
farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, 
Roztwory do płukania soczewek kontaktowych, Produkty 
farmaceutyczne do użytku okulistycznego, Preparaty farma-
ceutyczne do użytku w okulistyce, Preparaty farmaceutycz-
ne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, Środki lep-
kosprężyste do celów okulistycznych, 9 Artykuły optyczne 
[okulary] korekcyjne, Etui na okulary, Etui na okulary dziecię-
ce, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na oku-
lary przeciwsłoneczne, Etui na okulary słoneczne, Futerały 
na okulary, Futerały na okulary słoneczne, Nakładki na okula-
ry słoneczne na magnes, Ochronne okulary, Ochronne (Oku-
lary -) do uprawiania sportu, Okulary, Okulary antyrefleksyjne, 
Okulary dla dzieci, Okulary dla rowerzystów, Okulary do czy-
tania, Okulary korekcyjne dla daltonistów, Okulary korekcyj-
ne, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], Woreczki na oku-
lary, Przeciwsłoneczne okulary na receptę, Przeciwmgielne 
okulary ochronne, Okulary, okulary słoneczne i soczewki 
kontaktowe, Pojemniki na soczewki kontaktowe zawierają-
ce funkcje czyszczenia ultradźwiękowego, Soczewki anty-
refleksyjne, Soczewki do okularów, Soczewki do okularów 
słonecznych, Soczewki korekcyjne [optyka], Soczewki okula-
rów słonecznych, Zapasowe soczewki do okularów, Szklane 
soczewki optyczne, Okulary optyczne, Oprawki do okularów, 
44 Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, 
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Usługi badania wzroku [zakłady optyczne], Usługi laserowej 
korekty wzroku, Usługi przesiewowych badań wzroku, Usługi 
okulistyczne, Dopasowywanie okularów.

(210) 551943 (220) 2023 01 31
(731) OPTIMISTIC-OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) OptiMistic OPTYK
(510), (511) 5 Preparaty nawilżające do oczu, Preparaty farma-
ceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, Preparaty farma-
ceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, Roztwory 
do płukania soczewek kontaktowych, Produkty farmaceu-
tyczne do użytku okulistycznego, Preparaty farmaceutyczne 
do użytku w okulistyce, Preparaty farmaceutyczne do chirur-
gii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, Środki lepkosprężyste 
do celów okulistycznych, 9 Artykuły optyczne [okulary] korek-
cyjne, Etui na okulary, Etui na okulary dziecięce, Etui na okulary 
i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary przeciwsłoneczne, 
Etui na okulary słoneczne, Futerały na okulary, Futerały na oku-
lary słoneczne, Nakładki na okulary słoneczne na magnes, 
Ochronne okulary, Ochronne (Okulary -) do uprawiania spor-
tu, Okulary, Okulary antyrefleksyjne, Okulary dla dzieci, Okulary 
dla rowerzystów, Okulary do czytania, Okulary korekcyjne dla 
daltonistów, Okulary korekcyjne, Zestawy soczewek [wzierniki, 
okulary], Woreczki na okulary, Przeciwsłoneczne okulary na re-
ceptę, Przeciwmgielne okulary ochronne, Okulary, okulary 
słoneczne i soczewki kontaktowe, Pojemniki na soczewki kon-
taktowe zawierające funkcje czyszczenia ultradźwiękowego, 
Soczewki antyrefleksyjne, Soczewki do okularów, Soczewki 
do okularów słonecznych, Soczewki korekcyjne [optyka], So-
czewki okularów słonecznych, Zapasowe soczewki do okula-
rów, Szklane soczewki optyczne, Okulary optyczne, Oprawki 
do okularów, 44 Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania 
wzrokowego, Usługi badania wzroku [zakłady optyczne], Usłu-
gi laserowej korekty wzroku, Usługi przesiewowych badań 
wzroku, Usługi okulistyczne, Dopasowywanie okularów.

(210) 551975 (220) 2023 01 31
(731) RĄPAŁA AGNIESZKA, Świdnica
(540) (znak słowny)
(540) Rapala Travel Concierge
(510), (511) 39 Agenci zajmujący się organizowaniem po-
dróży, Agencje rezerwacji podróży, Agencje usługowe 
do planowania podróży, Doradztwo w zakresie planowania 
trasy podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Dostarczanie 
informacji dotyczących transportu, Informacja turystyczna, 
Organizacja i rezerwacja wypraw, Organizacja i rezerwacja 
podróży, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Organi-
zowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów 
kolejowych, Organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwie-
dzaniem miasta, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem, Organizowanie i rezerwowanie podróży 
w ramach wakacji zorganizowanych, Planowanie i rezerwo-
wanie podróży i transportu za pomocą środków elektro-
nicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, 
Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za po-
mocą środków elektronicznych, Rezerwacja biletów na po-
dróż, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Rezerwacja miejsc 
na transport powietrzny, Rezerwacja miejsc na transport 
wodny, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, Rezerwacja 
miejsc w różnych środkach transportu, Rezerwacja podróży 
za pośrednictwem biur turystycznych, Rezerwowanie po-
dróży i wycieczek wakacyjnych, Rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem za pośrednictwem biura, Udzielanie infor-

macji dotyczących transportu i podróży, Udzielanie informa-
cji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem 
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, 
Usługi agencji podróży polegające na organizowaniu po-
dróży, Usługi agencji podróży w zakresie podróży bizneso-
wych, Usługi agencji rezerwującej podróże, Usługi agencyjne 
obejmujące organizację podróży, Usługi biura podróży, mia-
nowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, 
Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Usługi rezerwacji 
wczasów i podróży, Usługi w zakresie planowania wycieczek, 
Usługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych, Usługi z za-
kresu organizacji i rezerwacji podróży, Usługi w zakresie re-
zerwowania podróży, Usługi w zakresie rezerwacji transportu 
autobusowego, Usługi agencji podróży w zakresie organi-
zowania podróży wakacyjnych, Usługi biura turystycznego 
w celu rezerwacji podróży, Koordynowanie planów podróży 
dla osób prywatnych i grup, Dostarczanie biletów w celu 
umożliwienia ich posiadaczom podróży, Usługi w zakresie 
wczasów zorganizowanych związane z planowaniem podró-
ży, 43 Usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwa-
terowania, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Re-
zerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja 
zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania 
w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Świadczenie usług 
rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Udzie-
lanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, 
Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji 
hotelowych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania w hotelach, Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelu, Usługi rezerwacji hoteli świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji zakwa-
terowania na wakacje, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania 
restauracji.

(210) 551976 (220) 2023 01 31
(731) RĄPAŁA AGNIESZKA, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rapala

(531) 24.17.24, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 Agenci zajmujący się organizowaniem po-
dróży, Agencje rezerwacji podróży, Agencje usługowe 
do planowania podróży, Doradztwo w zakresie planowania 
trasy podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Dostarczanie 
informacji dotyczących transportu, Informacja turystyczna, 
Organizacja i rezerwacja wypraw, Organizacja i rezerwacja 
podróży, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Organi-
zowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów 
kolejowych, Organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwie-
dzaniem miasta, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem, Organizowanie i rezerwowanie podróży 
w ramach wakacji zorganizowanych, Planowanie i rezerwo-
wanie podróży i transportu za pomocą środków elektro-
nicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, 
Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za po-
mocą środków elektronicznych, Rezerwacja biletów na po-
dróż, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Rezerwacja miejsc 
na transport powietrzny, Rezerwacja miejsc na transport 
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wodny, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, Rezerwacja 
miejsc w różnych środkach transportu, Rezerwacja podróży 
za pośrednictwem biur turystycznych, Rezerwowanie po-
dróży i wycieczek wakacyjnych, Rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem za pośrednictwem biura, Udzielanie infor-
macji dotyczących transportu i podróży, Udzielanie informa-
cji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem 
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, 
Usługi agencji podróży polegające na organizowaniu po-
dróży, Usługi agencji podróży w zakresie podróży bizneso-
wych, Usługi agencji rezerwującej podróże, Usługi agencyjne 
obejmujące organizację podróży, Usługi biura podróży, mia-
nowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, 
Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Usługi rezerwacji 
wczasów i podróży, Usługi w zakresie planowania wycieczek, 
Usługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych, Usługi z za-
kresu organizacji i rezerwacji podróży, Usługi w zakresie re-
zerwowania podróży, Usługi w zakresie rezerwacji transportu 
autobusowego, Usługi agencji podróży w zakresie organi-
zowania podróży wakacyjnych, Usługi biura turystycznego 
w celu rezerwacji podróży, Koordynowanie planów podróży 
dla osób prywatnych i grup, Dostarczanie biletów w celu 
umożliwienia ich posiadaczom podróży, Usługi w zakresie 
wczasów zorganizowanych związane z planowaniem podró-
ży, 43 Usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwa-
terowania, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Re-
zerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja 
zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania 
w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Świadczenie usług 
rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Udzie-
lanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, 
Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji 
hotelowych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania w hotelach, Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelu, Usługi rezerwacji hoteli świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji zakwa-
terowania na wakacje, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania 
restauracji.

(210) 551977 (220) 2023 01 31
(731) RĄPAŁA AGNIESZKA, Świdnica
(540) (znak słowny)
(540) Biuro Turystyczne Rapala
(510), (511) 39 Agenci zajmujący się organizowaniem po-
dróży, Agencje rezerwacji podróży, Agencje usługowe 
do planowania podróży, Doradztwo w zakresie planowania 
trasy podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Dostarczanie 
informacji dotyczących transportu, Informacja turystyczna, 
Organizacja i rezerwacja wypraw, Organizacja i rezerwacja 
podróży, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Organi-
zowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów 
kolejowych, Organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwie-
dzaniem miasta, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem, Organizowanie i rezerwowanie podróży 
w ramach wakacji zorganizowanych, Planowanie i rezerwo-
wanie podróży i transportu za pomocą środków elektro-
nicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, 
Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za po-
mocą środków elektronicznych, Rezerwacja biletów na po-
dróż, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Rezerwacja miejsc 
na transport powietrzny, Rezerwacja miejsc na transport 
wodny, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, Rezerwacja 

miejsc w różnych środkach transportu, Rezerwacja podróży 
za pośrednictwem biur turystycznych, Rezerwowanie po-
dróży i wycieczek wakacyjnych, Rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem za pośrednictwem biura, Udzielanie infor-
macji dotyczących transportu i podróży, Udzielanie informa-
cji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem 
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, 
Usługi agencji podróży polegające na organizowaniu po-
dróży, Usługi agencji podróży w zakresie podróży bizneso-
wych, Usługi agencji rezerwującej podróże, Usługi agencyjne 
obejmujące organizację podróży, Usługi biura podróży, mia-
nowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, 
Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Usługi rezerwacji 
wczasów i podróży, Usługi w zakresie planowania wycieczek, 
Usługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych, Usługi z za-
kresu organizacji i rezerwacji podróży, Usługi w zakresie re-
zerwowania podróży, Usługi w zakresie rezerwacji transportu 
autobusowego, Usługi agencji podróży w zakresie organi-
zowania podróży wakacyjnych, Usługi biura turystycznego 
w celu rezerwacji podróży, Koordynowanie planów podróży 
dla osób prywatnych i grup, Dostarczanie biletów w celu 
umożliwienia ich posiadaczom podróży, Usługi w zakresie 
wczasów zorganizowanych związane z planowaniem podró-
ży, 43 Usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwa-
terowania, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Re-
zerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja 
zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania 
w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Świadczenie usług 
rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Udzie-
lanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, 
Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji 
hotelowych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania w hotelach, Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelu, Usługi rezerwacji hoteli świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji zakwa-
terowania na wakacje, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania 
restauracji.

(210) 552091 (220) 2023 02 03
(731) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) CAREFACTOR
(510), (511) 3 Krem bazowy, Krem przeciwzmarszczkowy, 
Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy nielecznicze, Kremy 
odżywcze nielecznicze, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecz-
nicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy 
do kąpieli, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy 
do stóp, Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze kre-
my pod oczy, Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], 
Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy oczyszczające, 
Kremy perfumowane, Kremy samoopalające, Kremy samo-
opalające [kosmetyki], Kremy złuszczające, Kremy kosme-
tyczne odżywcze, Kremy odżywcze, Kremy BB, Kremy kory-
gujące, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy nawilżające, 
Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy nawil-
żające po goleniu, Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], 
Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy ochronne, Kremy 
ochronne do włosów, Kremy do twarzy do użytku kosme-
tycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące 
do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy ko-
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smetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kre-
my kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy 
po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Krem do twarzy, 
Kremy do twarzy, Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Nieleczni-
czy krem do twarzy, Opakowania uzupełniające do dozowni-
ków zawierające krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem 
do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do włosów, 
Kremy pielęgnacyjne do włosów, Krem do opalania, Kremy 
do opalania, Kremy do opalania skóry, Kremy i balsamy 
do opalania, Krem do opalania dla niemowląt, Krem do rak, 
Kremy do rąk, Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], Za-
pachowe kremy do ciała, Zapachowe płyny i kremy do pielę-
gnacji ciała, Kremy ujędrniające skórę, Kremy dermatologicz-
ne [inne niż lecznicze], Nielecznicze środki oczyszczające 
w kremie, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycz-
nych, Krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów me-
dycznych, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku 
medycznego, Kremy wybielające do skóry, Kremy do utrwa-
lania fryzury, Kosmetyki w postaci kremów, Krem do skórek 
wokół paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kre-
my przeciw starzeniu się skóry, Krem do jasnej karnacji, Kre-
my do jasnej karnacji, Matujący krem w żelu, Kremy do reduk-
cji cellulitu, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy na noc [ko-
smetyki], Kremy konserwujące do skóry, Kremy redukujące 
plamy starcze, Kremy po goleniu, Kremy przed goleniem, 
Kremy przeciw piegom, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kre-
my ujędrniające ciało, Kremy do paznokci, Kremy na dzień, 
Płynne kremy [kosmetyki], Kremy na noc, Kremy do rozja-
śniania skóry, Kremy do skóry, Kremy do mycia, Kremy pod 
prysznic, Podkład w kremie, Kremy do aromaterapii, Kremy 
do demakijażu, Kremy do usuwania owłosienia, Kremy 
do depilacji, Kremy do golenia, Kremowe mydło do ciała, Nie-
leczniczy krem na wysypkę pieluszkową, Krem na odparze-
nia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy chroniące przed słoń-
cem [kosmetyki], Mydła w kremie do mycia, Maseczki do cia-
ła w kremie, Żele oczyszczające, Żel do paznokci, Żel po go-
leniu, Żel do brwi, Żele do stylizacji włosów, Żele do włosów, 
Żele ochronne do włosów, Żele w sprayu do układania wło-
sów, Nielecznicze żele do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli, 
Żel do kąpieli, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do kąpieli 
i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele opóźniające 
starzenie, Żele do opalania, Żele do golenia, Żele pod prysz-
nic, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele do ciała, Żele do twa-
rzy i ciała [kosmetyki], Peeling w żelu, Żele do twarzy, Żele 
po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki w formie żeli, Żele 
do użytku kosmetycznego, Kosmetyczne żele pod oczy, Że-
lowe maseczki na oczy, Żel z aloesem do celów kosmetycz-
nych, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod 
prysznic, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 
Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Maści  
[nielecznicze], Maści do celów kosmetycznych, Balsamy 
do rąk nielecznicze, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze bal-
samy do skóry, Nielecznicze balsamy do stóp, Nielecznicze 
balsamy do ust, Balsam po goleniu, Balsam do ciała, Balsamy 
do ciała, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Perfumo-
wane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Balsam do wło-
sów, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prosto-
wania włosów, Balsam do brody, Balsamy do brody, Balsamy 
do ust, Balsamy po opalaniu, Balsamy samoopalające  
[kosmetyki], Balsamy do rąk, Balsamy dla niemowląt, Perfu-
mowane balsamy [preparaty toaletowe], Balsamy do redukcji 
cellulitu, Balsamy do celów kosmetycznych, Nawilżające bal-
samy do skóry [kosmetyki], Balsamy do cery z wypryskami, 
Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Nawilżane chus-
teczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nawilżane ręcz-
niki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, 

Emulsja opóźniająca starzenie, Balsamy do opalania [kosme-
tyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki 
do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Ko-
smetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, 
Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Ko-
smetyki dla zwierząt, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji uro-
dy, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania 
na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, 
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki 
nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, 
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszko-
wanej [pudry], Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmety-
ki w postaci płynów, Kosmetyki zawierające keratynę, Ko-
smetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierają-
ce pantenol, Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwęża-
jące pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśnia-
nia skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Peelingi 
do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, 
Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Pianki [kosme-
tyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty 
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty 
do samoopalania [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry 
[kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty 
zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosme-
tyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające 
do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki 
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, 
Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów me-
dycznych, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], 
Dezodoranty do stóp [aerozole], Aerozole do odświeżania 
i oczyszczania skóry, Produkty kosmetyczne w postaci aero-
zolu do pielęgnacji skóry, Środki czyszczące w aerozolu 
do odświeżania sportowych ochraniaczy do ust, Preparaty 
w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów 
kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetycz-
ne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego 
na twarzy, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku ko-
smetycznego, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
5 Kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Lecznicze 
kremy ochronne, Leczniczy krem do twarzy, Kremy do rąk 
do celów medycznych, Kremy do ciała do użytku farmaceu-
tycznego, Lecznicze kremy do ciała, Kremy do stosowania 
na noc [lecznicze], Kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, Kremy lecznicze do ochrony skóry, Kremy leczni-
cze do pielęgnacji skóry, Lecznicze kremy do skóry, Leczni-
cze żele do ciała, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, 
Peeling w żelu, leczniczy, Nawilżający balsam do ciała [farma-
ceutyczny], Farmaceutyczne balsamy do ust, Lecznicze bal-
samy do ust, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia 
do celów medycznych, Lecznicze maści na wysypkę pielusz-
kową, Maści lecznicze, Maści lecznicze do leczenia schorzeń 
dermatologicznych, Maści lecznicze do stosowania na skórę, 
Maści antyseptyczne, Maści przeciwzapalne, Maści przeciw 
swędzeniu, Maści o właściwościach leczniczych, Maści 
do celów farmaceutycznych, Maści do leczenia wysypki pie-
luszkowej, Ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt do-
mowych, Kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], 
Kremy farmaceutyczne, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy 
lecznicze, Kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, Lecznicze 
kremy do stóp, Lecznicze kremy do stosowania po wysta-
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wieniu na działanie promieni słonecznych, Lecznicze kremy 
do ust, Uniwersalne lecznicze kremy z antybiotykiem, Kremy 
przeciw swędzeniu, Kremy do użytku dermatologicznego, 
Kremy na odciski i nagniotki, Kremy przeciwgrzybicze 
do użytku medycznego, Żele antybakteryjne, Żele przeciw-
zapalne, Żele do użytku dermatologicznego, Żele do stoso-
wania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycz-
nego, Balsamy zawierające substancje lecznicze, Lecznicze 
balsamy, Lecznicze balsamy do stóp, Uniwersalne lecznicze 
balsamy przeciwbólowe, Balsamy do użytku medycznego, 
Balsamy do celów farmaceutycznych, Balsamiczne preparaty 
do celów medycznych, Aerozole chłodzące do celów me-
dycznych, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do sto-
sowania na skórę, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu 
do stosowania na twardych powierzchniach.

(210) 552099 (220) 2023 02 03
(731) BONKOWSKI PAWEŁ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAVINCJA

(531) 05.05.20, 26.13.25, 24.17.02, 05.03.13, 11.03.01, 27.05.01, 
27.05.08

(510), (511) 33 Wino owocowe.

(210) 552108 (220) 2023 02 03
(731) KUŚ MARCIN, Wambierzyce
(540) (znak słowny)
(540) KIKO
(510), (511) 41 Kursy samoświadomości [szkolenia], Naucza-
nie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia sado  
[szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], Usługi eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Certyfikacja 
w odniesieniu do nagród edukacyjnych, Coaching w zakresie 
życia osobistego [life coaching], Kursy szkoleniowe, Kursy 
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Organizowanie 
kursów szkoleniowych, Szkolenie i instruktaż, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
online, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń 
i egzaminów edukacyjnych do celów certyfikacji, Doradztwo 
w zakresie szkoleń, Usługi trenerskie, Przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 44 Informacje 
dotyczące masażu, Masaż, Masaże, Tradycyjny masaż japoń-
ski, Udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem 
japońskim, Usługi konsultacji związane z masażami.

(210) 552119 (220) 2023 02 05
(731) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) GNUSMAS
(510), (511) 9 Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, 
Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne 
i mechaniczne), Sprzęt do komunikacji, Urządzenia do kopio-
wania, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń infor-
matycznych, audio-video i telekomunikacji, Urządzenia i no-

śniki do przechowywania danych, Wzmacniacze optyczne, 
Aparaty telematyczne, Automatyczne zmieniarki płyt, Bez-
przewodowe bloki klawiszy, Aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i de-
magnetyzery, Treści do pobrania i utrwalone na nośnikach, 
Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia 
dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywają-
ce, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i labo-
ratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urzą-
dzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do na-
mierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii informacyj-
nej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Sprzęt 
do nurkowania, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, Cyfrowe telefony komórkowe, Emotikony 
do pobrania na telefony komórkowe, Etui na telefony komór-
kowe, Futerały na telefony komórkowe, Maty na deskę roz-
dzielczą na telefony komórkowe i smartfony, Oprogramowa-
nie komputerowe umożliwiające przenoszenie zdjęć na tele-
fony komórkowe, Osłony na telefony komórkowe, Pobieralne 
aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, 
Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji 
danych, Telefony komórkowe, Telefony komórkowe do użyt-
ku w pojazdach, Telefony komórkowe z alfabetem Braille’a, 
Telefony komórkowe z dużymi klawiszami i cyframi dla użyt-
kowników z osłabionym wzrokiem lub sprawnością, Uchwy-
ty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, Uchwyty 
na telefony komórkowe, Skórzane etui na telefony komórko-
we, Dopasowane pokrowce na komputery, Futerały na kom-
putery przenośne, Komputery, Komputery cienki klient, 
Komputery do nawigacji samochodowej, Komputery do no-
szenia na ciele lub w ubraniach, Komputery do pojazdów 
bezzałogowych, Komputery do użycia z rowerami, Kompu-
tery do użytku w zarządzaniu danymi, Komputery do zarzą-
dzania urządzeniami sterującymi do samolotów, Komputery 
i sprzęt komputerowy, Komputery kieszonkowe do robienia 
notatek, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery kieszon-
kowe w postaci zegarka, Komputery kwantowe, Komputery 
łącznościowe, Komputery osobiste, Komputery osobiste za-
wierające wspierane komputerowo oprogramowanie doty-
czące żywienia, Komputery podróżne, Komputery pokłado-
we, Komputery procesowe, Komputery przenośne, Kompu-
tery przenośne [laptopy], Komputery przenośne [notebooki], 
Komputery przenośne [podręczne], Komputery typu all-in-one, 
Komputery typu mainframe, Urządzenia do nawigacji dla 
pojazdów [komputery pokładowe], Netbooki [komputery], 
Oprogramowanie komputerowe, które wspomaga kompu-
tery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywa-
niu równoległych obliczeń, Podręczne komputery, Podręcz-
ne komputery PC, Podwodne komputery nurkowe, Pokrow-
ce na komputery typu osobisty asystent cyfrowy, Pokrowce 
przeciwkurzowe na komputery, Przenośne komputery, Tape-
ty na komputery i telefony, do pobrania, Urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Oprogramo-
wanie marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie 
marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich, 28 Gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt do uprawiania sportu 
i ćwiczeń fizycznych, Wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, Komputery do zabawy [niedziałające], Maskotki, 
Drony (zabawki), Elektroniczne zabawki do nauki, Elektro-
niczne zabawki wielofunkcyjne, Elektryczne zabawki [figurki] 
akcji, Figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], Gry, za-
bawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, He-
likoptery zabawki sterowane radiowo, Hulajnogi [zabawki], 
Huśtawki [zabawki], Inteligentne pluszowe zabawki, Kapiszo-
ny do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabaw-
ki], Flippery [zabawki], Garaże zabawki, Kije z diodami LED 
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(zabawki), Klaskacze [zabawki wydające głośne dźwięki], 
Klocki do budowy [zabawki], Klocki do łączenia [zabawki], 
Kolejki zabawki, Konie na biegunach [zabawki], Leżaczki bu-
jane (zabawki), Maty do zabawy zawierające zabawki dla nie-
mowląt, Maty z puzzli piankowych [zabawki], Mechaniczne 
zabawki akcji, Miniaturowe modele samochodów [zabawki 
lub przedmioty do zabawy], Modele budynków w zmniej-
szonej skali [zabawki], Modele konstrukcji w zmniejszonej 
skali [zabawki], Modele lokomotyw parowych [zabawki], Mo-
dele pojazdów w zmniejszonej skali [zabawki], Modele sa-
mochodów w zmniejszonej skali [zabawki], Modele samo-
chodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Modele [za-
bawki], Nadmuchiwane zabawki do basenu, Nadmuchiwane 
zabawki do kąpieli, Nadmuchiwane zabawki przypominają-
ce pojazdy powietrzne, Nadmuchiwane zabawki w postaci 
łódek, Nadmuchiwane zabawki z cienkiej gumy, Nakręcane 
chodzące zabawki, Odbijające się zabawki, Pistolety aerozo-
lowe [zabawki], Pistolety na wodę [zabawki], Pistolety  
[zabawki], Piszczące zabawki do ściskania, Pluszowe zabawki, 
Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Pneuma-
tyczne pistolety [zabawki], Pojazdy jeżdżące dla dzieci [za-
bawki], Pojazdy sterowane radiowo [zabawki], Pojazdy [za-
bawki], Pojazdy zabawki z elementami do przekształcania, 
Postacie z bajek fantasy [zabawki], Przenośne gry i zabawki 
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Psy zabawki, Puzzle 
[zabawki], Repliki zwierząt jako zabawki, Roboty zabawki ste-
rowane za pomocą radia, Roboty zmieniające się w inne za-
bawki, Rowerki biegowe [zabawki], Rowery trójkołowe dla 
dzieci [zabawki], Rowery trójkołowe [zabawki], Wieloczęścio-
we zabawki konstrukcyjne, Wielofunkcyjne zabawki dla dzie-
ci, Wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, Strzelające za-
bawki bożonarodzeniowe z niespodzianką w środku, Strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, 
Strzelające zabawki z niespodzianką [atrakcje na przyjęcia], 
Świecące pałeczki-zabawki, Sztuczne ognie - zabawki, Szy-
bowce zabawki, Teleskopy zabawki, Wiaderka [zabawki], Wia-
derka [zabawki] zrobione z tworzyw sztucznych, Sanie  
[zabawki], Zabawki akcji na baterie, Zabawki antystresowe 
typu fidget, Zabawki bambusowe, Wrotki [zabawki], Wy-
pchane zwierzęta [zabawki], Zabawki, Zabawki budowlane, 
Zabawki bujane, Zabawki dla dzieci, Zabawki dla kotów, Za-
bawki dla niemowląt, Zabawki dla psów, Zabawki dla pta-
ków, Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla zwierząt domowych, 
Zabawki dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, 
Zabawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka, Za-
bawki dmuchane, Zabawki do balansowania dla ptaków, Za-
bawki będące modelami boisk do piłki nożnej, Zabawki 
do boksowania, Zabawki do jeżdżenia bez napędu silniko-
wego, Zabawki do ciągnięcia, Zabawki do kołysek, Zabawki 
do sprzedaży w postaci zestawów, Zabawki do tłumaczenia 
uczuć zwierząt domowych, Zabawki do użytku na zewnątrz, 
Zabawki do użytku w basenach, Zabawki do użytku w wóz-
kach dziecięcych, Zabawki do wanny, Zabawki do ściskania, 
Zabawki do wody, Zabawki edukacyjne, Zabawki elektro-
niczne, Zabawki do żucia dla papug, Zabawki do zawieszania 
w łóżeczkach dziecięcych, Zabawki drewniane, Zabawki  
[figurki] akcji, Zabawki [gadżety] na przyjęcia wydające gło-
śne dźwięki, Zabawki giętkie, Zabawki i gry dla zwierząt do-
mowych, Zabawki inteligentne, Zabawki konstrukcyjne zazę-
biające się, Zabawki, które po otworzeniu wyskakują, Zabaw-
ki mechaniczne, Zabawki mechaniczne do kołysek [dla nie-
mowląt], Zabawki mechaniczne [z metalu], Zabawki mecha-
niczne [z tworzyw sztucznych], Zabawki modułowe, Zabaw-
ki na baterie, Zabawki mówiące, Zabawki muzyczne, Zabaw-
ki nakręcane, Zabawki pluszowe, Zabawki przystosowane 
do celów edukacyjnych, Zabawki - pojazdy sterowane elek-
tronicznie, Zabawki sprzedawane w formie zestawów, Za-

bawki sterowane radiowo, Zabawki tryskające wodą, Zabaw-
ki umieszczone w kalendarzu adwentowym, Zabawki uru-
chamiane za pomocą dźwigni, Zabawki w kształcie zwierząt, 
Zabawki w postaci aparatów fotograficznych [nierobiące 
zdjęć], Zabawki w postaci dłoni z pianki, Zabawki w postaci 
dozowników gumy do żucia w listkach, Zabawki rozwojowe 
dla niemowląt, Zabawki w postaci imitacji artykułów spo-
żywczych, Zabawki w postaci mechanicznych dozowników 
słodyczy, Zabawki w postaci przekształcanych pojazdów-ro-
botów, Zabawki w postaci puzzli, Zabawki w postaci śnież-
nych kul, Zabawki w postaci urządzeń domowych, Zabawki 
wykonane z gumy, Zabawki z metalu, Zabawki z tkanin, Za-
bawki zawierające skarbonki, Zabawki zdalnie sterowane, 
Zabawki zdalnie sterowane w postaci pojazdów, Zabawki 
związane z magią, Zdalnie obsługiwane latające zabawki, 
Zdalnie sterowane samoloty-zabawki, Zestawy magika [za-
bawki], Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania 
[zabawki], Zestawy modeli do składania [zabawki], Zwierzęta 
zabawki napędzane silnikiem, 35 Analiza trendów marketin-
gowych, Analiza w zakresie marketingu, Analizy w zakresie 
marketingu, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, 
Badania rynku i badania marketingowe, Informacja marketin-
gowa, Kampanie marketingowe, Marketing afiliacyjny, Mar-
keting cyfrowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
Marketing imprez i wydarzeń, Marketing opierający się 
na współpracy z influencerem [Influencer marketing], 
38 Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali w Internecie i innych mediach, Usługi tele-
komunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali internetowych, Usługi związane z portalami teleko-
munikacyjnymi, Zapewnianie dostępu do elektronicznego 
rynku [portalu] w sieciach komputerowych, Zapewnianie 
dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie do-
stępu do portalu internetowego obejmującego programy 
wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu do portali w Inter-
necie, Zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia 
materiałów wideo, Zapewnianie dostępu do portali interne-
towych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do tre-
ści, stron internetowych i portali, Zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do portali w Internecie.

(210) 552196 (220) 2023 02 08
(731) FUNDACJA ŻYCIE MIASTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) życie miasta

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Publikowanie materiałów i tekstów reklamo-
wych, Badania opinii publicznej, Usługi w zakresie porówny-
wania cen, Indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, Udostępnianie informacji na te-
mat działalności gospodarczej, Promowanie działalności 
gospodarczej, Usługi agencji informacyjnej w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Promocja, reklama i marketing stron in-
ternetowych on-line, Reklama, Komputerowe bazy danych 
(Pozyskiwanie danych do -), Promowanie zawodów i wyda-
rzeń sportowych, 38 Udostępnianie forów internetowych 
online, Agencje informacyjne, 41 Fotoreportaże, Informacja 
o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Usługi 
reporterskie, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Publikowanie tekstów, Pisanie i publikowanie tekstów, in-
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nych niż teksty reklamowe, Publikowanie książek, magazy-
nów, almanachów i czasopism, Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Usługi 
w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, Organizo-
wanie widowisk [impresariat], Publikowanie recenzji, Organi-
zacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 43 Udostęp-
nianie opinii na temat restauracji i barów, 45 Usługi serwisów 
społecznościowych online.

(210) 552211 (220) 2023 02 08
(731) AGENCJA WROCŁAWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.09, 18.05.10, 26.11.02, 26.11.12, 26.03.23, 
29.01.12

(510), (511) 35 Promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, Usługi marketingowe w dziedzinie optyma-
lizacji ruchu na stronie internetowej, Optymalizacja stron in-
ternetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do promowania 
stron internetowych innych osób, 38 Zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, 42 Hosting stron 
internetowych w Internecie, Projektowanie i opracowywa-
nie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron  
internetowych, Programowanie spersonalizowanych stron 
internetowych.

(210) 552249 (220) 2023 02 09
(731) FÜCHTENHANS MARTA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in flow MARTA FÜCHTENHANS

(531) 27.05.01, 27.05.13, 27.01.10, 27.01.25, 29.01.11
(510), (511) 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life 
coaching], Doradztwo zawodowe i coaching, Szkolenie i co-
aching w dziedzinie przemówień politycznych, Szkolenie 
i coaching w dziedzinie debat politycznych, Usługi szkolenio-
we lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradz-
two w zakresie szkolenia zawodowego, Kursy samoświado-
mości [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkole-
nia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyj-
nej, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Organizowanie programów szkolenia młodzieży, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-
-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Skomputeryzowane szkole-
nia, Skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa 
zawodowego, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla doro-
słych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenia 

w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie kwalifikacji za-
wodowych, Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, 
Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Udzielanie 
informacji i przygotowywanie raportów o postępach zwią-
zanych z edukacją i szkoleniami, Udzielanie kursów szkolenia 
zawodowego, 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 personelu, 
Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia w dziedzinie za-
rządzania, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie 
szkolenia zawodowego.

(210) 552261 (220) 2023 02 09
(731) KĘSIK GRZEGORZ GRANDBIENO, Ciechanów
(540) (znak słowny)
(540) Dworek Babci
(510), (511) 9 Treści do pobrania i utrwalone na nośnikach, 
35 Usługi handlowe online, w ramach których sprzeda-
jący wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa 
są za pośrednictwem Internetu, Usługi handlu detaliczne-
go związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi,  
42 Architektura.

(210) 552278 (220) 2023 02 09
(731) ROHA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EBV INŻYNIERIA WENTYLACJI BUDYNKÓW

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 
26.04.01, 26.04.08, 26.11.03, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 37 Instalacja 
urządzeń wentylacyjnych, Instalacja systemów do wentylacji 
i usuwania kurzu, Naprawa i konserwacja urządzeń do wen-
tylacji, Regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji.

(210) 552304 (220) 2023 02 10
(731) POLIGAŁA MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE RAST, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baneral

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 26.01.01, 
26.01.06, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.20

(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i karto-
nu, modele architektoniczne, Materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, Kolaże, Nadruki, Obrazy artystyczne, Palety ko-
lorów, Papier do użycia w branży graficznej, Plakaty reklamo-
we, Reklamy drukowane, Reprodukcje graficzne, Akwarele, 
Obrazy, Prace malarskie i kaligraficzne, Rysunki, Artystyczne 
i rzemieślnicze zestawy do malowania, Sztalugi dla artystów, 
Materiały przeznaczone dla artystów, Płótna dla artystów, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
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i mediów, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 
Projektowanie materiałów reklamowych, Przygotowanie 
materiałów reklamowych, Reklama banerowa, Wynajem  
billboardów.

(210) 552318 (220) 2023 02 10
(731) KASZUBA SYLWIA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONG MING

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo bizneso-
we w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo bizneso-
we w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, 
Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub han-
dlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, Agencje 
eksportowe i importowe, Agencje importowe i eksportowe, 
Agencje importu-eksportu towarów, Analiza cen, Doradz-
two w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie 
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za po-
średnictwem Internetu, Handel (Zarządzanie w zakresie 
zamówień w -), Informacje i doradztwo w zakresie handlu 
zagranicznego, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, 
Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich za pośrednictwem systemów teleko-
munikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej, Pośrednictwo w działalności 
handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednic-
two w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych 
lub komputerowych [Internet], Pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośred-
niczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób 
trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczą-
cych sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie klientów 
dla osób trzecich, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących 
dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprze-
daż towarów, Udostępnianie informacji o produktach kon-
sumenckich, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Usługi administracyjne w zakresie kierowania 
klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi administracyj-
ne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi 
agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji ekspor-
towych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, 
Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, Usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, 
Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, 

Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób 
trzecich, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie naby-
wania towarów dla osób trzecich, Usługi doradcze związane 
z transakcjami handlowymi, Usługi importowo-eksportowe, 
Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi 
izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, Usługi 
konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi 
porównywania cen, 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 
w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie porównywania 
cen, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie 
zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamó-
wień online, Usługi w zakresie składania zamówień [dla osób  
trzecich], Zamówienia handlowe (Zarządzanie w zakresie -), 
Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez 
sklepy online, Zarządzanie w zakresie zamówień zaku-
powych, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, 41 Usługi w zakresie 
tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia językowe, Organizowa-
nie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów, 
Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizo-
wanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edu-
kacyjnych, Tłumaczenia, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 45 Usługi prawne.

(210) 552330 (220) 2023 02 11
(731) BIELIŃSKI MICHAŁ, Koszalin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.07.06, 01.01.04, 01.01.09, 02.07.02, 02.07.13
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Czyste kartki do notowania, 
Cienki papier, Brystol, Bloczki notatnikowe, Bloczki do zapi-
sywania, Bloczki do notowania, Drukowane materiały opako-
waniowe z papieru, Folia, Kartki papieru do robienia notatek, 
Kartki papieru [wkłady], Karton, Papier, Papier cięty laserowo, 
Papier do drukarek laserowych, Papier do celów domowych, 
Papier do drukowania fotografii, Papier do druku cyfrowego, 
Papier do fotokopiarek, Papier do drukowania metodą sub-
limacji barwników, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania 
i stemplowania, Drukowane książki, czasopisma, gazety 
i inne media papierowe, Materiały drukowane, Materiały 
drukowane reprezentujące wartość pieniężną lub do celów 
finansowych, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, 
plakaty, Agendy, Aktówki [artykuły biurowe], Arkusze infor-
macyjne, Aplikacje w postaci kalkomanii, Arkusze nasączone 
tuszem do użytku w reprodukcji obrazów w branży drukar-
skiej, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Arkusze samo-
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przylepne z tworzyw sztucznych do wykładania półek, Arku-
sze wyników, Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do pi-
sania, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Banery wystawowe 
wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bankno-
ty pamiątkowe, Bilety, Bilety wstępu, Biurowe artykuły pa-
piernicze, Bloczki do pisania, Bloczki do zapisywania wyni-
ków, Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], 
Bloczki na zaproszenia na przyjęcia, Bloki do pisania, Bloki 
do zapisywania wyników, Bloki papierowe, Bloki listowe, Blo-
ki [artykuły papiernicze], Bloki z luźnymi kartkami, Broszury, 
Broszury drukowane, Broszury z programem, Chorągiewki 
papierowe, Certyfikaty drukowane, Częściowo drukowa-
ne formularze, Czyste flipcharty, Czyste papierowe zeszyty, 
Dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, Dekora-
cje z papieru [flagi], Dekoracyjne naklejki na kaski, Dekora-
cyjne ozdoby do ołówków, Długopisy kolorowe, Długopisy 
z brokatem do materiałów piśmiennych, Druki, Drukowane 
ankiety, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane bilety, 
Drukowane bilety wstępu na imprezy, Drukowane dyplomy 
[nagrody], Drukowane emblematy, Drukowane emblematy 
[kalkomanie], Drukowane etykietki papierowe, Drukowane 
flipcharty, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane ja-
dłospisy, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Druko-
wane kalkomanie do haftu lub materiałowych aplikacji, Ko-
szulki na dokumenty do użytku biurowego, Ołówki, Ołówki 
automatyczne, Ołówki do rysowania, Kolorowe długopisy, 
Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra i długopisy, Pod-
stawki na długopisy i ołówki, Pojemniki na długopisy, Pióra 
i długopisy z metali szlachetnych, Pudełka na pióra i długo-
pisy, Stojaki na pióra i długopisy, Tace na pióra i długopisy, 
Naklejki, Naklejki na samochody, Nalepki, naklejki [mate-
riały piśmienne], Pieczęcie, stemple (Pudełka na -), Piecząt-
ki odciskowe, Pieczątki z adresem, Pieczątki pamiątkowe  
[plomby], Pieczątki gumowe do dokumentów, Pieczątki biu-
rowe, Plakaty z papieru, Plakaty z kartonu, Plakaty wykona-
ne z papieru, Plakaty reklamowe, Oprawione plakaty, Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, 25 Nakrycia głowy, Obuwie, 
Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki cza-
pek, Daszki do czapek, Podeszwy butów, Podeszwy ze-
wnętrzne, Podeszwy do obuwia, Pokrowce na buty, inne niż 
do celów medycznych, Ramiączka do biustonoszy, Wierzchy 
obuwia, Wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia [do butów 
i botków], Wkładki [obuwie], Wkładki do obuwia, nie do ce-
lów ortopedycznych, Wkładki pod piętę, Wstawki [części  
odzieży], Wstawki do bielizny [części odzieży], Wstawki do ko-
stiumów kąpielowych [części odzieży], Wstawki do pończoch 
[części odzieży], Wstawki do rajstop [części odzieży], Wstawki 
do skarpetek stopek [części odzieży], Funkcjonalne koszulki 
termoaktywne, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów 
do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki dla siatkarzy, Ko-
szulki do futbolu amerykańskiego, Koszulki do gry w rugby, 
Koszulki do jogi, Koszulki do tenisa, Koszulki gimnastyczne 
bez rękawów, Koszulki kolarskie, Koszulki piłkarskie, Koszulki 
polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy 
do uprawiania sportów, Koszulki sportowe z krótkimi ręka-
wami, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Obuwie sportowe, Obuwie inne niż sportowe, Buty trenin-
gowe [obuwie sportowe], Buty tenisowe [obuwie sportowe], 
T-shirty z krótkim rękawem, Chusty na głowę, Chusty noszo-
ne na ramionach, Chusty [odzież], Chusty plażowe, Chusty, 
szale na głowę, Szale i chusty na głowę, 41 Edukacja, rozryw-
ka i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, Informacja o biletach na imprezy rozryw-
kowe, Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, Rezerwacja 
biletów na koncerty, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezer-

wacja biletów teatralnych, Rezerwowanie miejsc na pokazy, 
Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, Organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, Organizacja i przeprowadzanie zawo-
dów sportowych, Organizowanie i prowadzenie szkolnych 
zawodów sportowych, Organizowanie imprez i zawodów 
sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów 
i turniejów sportowych, Organizowanie, przygotowywa-
nie i prowadzenie zawodów sportowych, Organizowanie 
zajęć sportowych i zawodów sportowych, Organizowanie 
zawodów i imprez sportowych, Organizowanie zawodów 
sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zawodów 
sportowych, Prowadzenie zawodów sportowych, Produkcja 
filmów, Produkcja filmów animowanych, Produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, Produkcja filmów szkoleniowych, 
Produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, Produk-
cja graficznych fragmentów filmowych, Produkcja filmów  
wideo.

(210) 552331 (220) 2023 02 11
(731) BIELIŃSKI MICHAŁ, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) Bieg Zaślubin
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Czyste kartki do notowania, 
Cienki papier, Brystol, Bloczki notatnikowe, Bloczki do zapi-
sywania, Bloczki do notowania, Drukowane materiały opako-
waniowe z papieru, Folia, Kartki papieru do robienia notatek, 
Kartki papieru [wkłady], Karton, Papier, Papier cięty laserowo, 
Papier do drukarek laserowych, Papier do celów domowych, 
Papier do drukowania fotografii, Papier do druku cyfrowego, 
Papier do fotokopiarek, Papier do drukowania metodą sub-
limacji barwników, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, 
Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania 
i stemplowania, Drukowane książki, czasopisma, gazety 
i inne media papierowe, Materiały drukowane, Materiały 
drukowane reprezentujące wartość pieniężną lub do celów 
finansowych, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, 
plakaty, Agendy, Aktówki [artykuły biurowe], Arkusze infor-
macyjne, Aplikacje w postaci kalkomanii, Arkusze nasączone 
tuszem do użytku w reprodukcji obrazów w branży drukar-
skiej, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Arkusze samo-
przylepne z tworzyw sztucznych do wykładania półek, Arku-
sze wyników, Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do pi-
sania, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Banery wystawowe 
wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bankno-
ty pamiątkowe, Bilety, Bilety wstępu, Biurowe artykuły pa-
piernicze, Bloczki do pisania, Bloczki do zapisywania wyni-
ków, Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], 
Bloczki na zaproszenia na przyjęcia, Bloki do pisania, Bloki 
do zapisywania wyników, Bloki papierowe, Bloki listowe, Blo-
ki [artykuły papiernicze], Bloki z luźnymi kartkami, Broszury, 
Broszury drukowane, Broszury z programem, Chorągiewki 
papierowe, Certyfikaty drukowane, Częściowo drukowa-
ne formularze, Czyste flipcharty, Czyste papierowe zeszyty, 
Dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, Dekora-
cje z papieru [flagi], Dekoracyjne naklejki na kaski, Dekora-
cyjne ozdoby do ołówków, Długopisy kolorowe, Długopisy 
z brokatem do materiałów piśmiennych, Druki, Drukowane 
ankiety, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane bilety, 
Drukowane bilety wstępu na imprezy, Drukowane dyplomy 
[nagrody], Drukowane emblematy, Drukowane emblematy 
[kalkomanie], Drukowane etykietki papierowe, Drukowane 
flipcharty, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane ja-
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dłospisy, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Druko-
wane kalkomanie do haftu lub materiałowych aplikacji, Ko-
szulki na dokumenty do użytku biurowego, Ołówki, Ołówki 
automatyczne, Ołówki do rysowania, Kolorowe długopisy, 
Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra i długopisy, Pod-
stawki na długopisy i ołówki, Pojemniki na długopisy, Pióra 
i długopisy z metali szlachetnych, Pudełka na pióra i długo-
pisy, Stojaki na pióra i długopisy, Tace na pióra i długopisy, 
Naklejki, Naklejki na samochody, Nalepki, naklejki [mate-
riały piśmienne], Pieczęcie, stemple (Pudełka na -), Piecząt-
ki odciskowe, Pieczątki z adresem, Pieczątki pamiątkowe  
[plomby], Pieczątki gumowe do dokumentów, Pieczątki biu-
rowe, Plakaty z papieru, Plakaty z kartonu, Plakaty wykona-
ne z papieru, Plakaty reklamowe, Oprawione plakaty, Afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, 25 Nakrycia głowy, Obuwie, 
Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki czapek, 
Daszki do czapek, Podeszwy butów, Podeszwy zewnętrzne, 
Podeszwy do obuwia, Pokrowce na buty, inne niż do celów 
medycznych, Ramiączka do biustonoszy, Wierzchy obuwia, 
Wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia [do butów i bot-
ków], Wkładki [obuwie], Wkładki do obuwia, nie do celów 
ortopedycznych, Wkładki pod piętę, Wstawki [części odzie-
ży], Wstawki do bielizny [części odzieży], Wstawki do kostiu-
mów kąpielowych [części odzieży], Wstawki do pończoch 
[części odzieży], Wstawki do rajstop [części odzieży], Wstawki 
do skarpetek stopek [części odzieży], Funkcjonalne koszulki 
termoaktywne, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów 
do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki dla siatkarzy, Ko-
szulki do futbolu amerykańskiego, Koszulki do gry w rugby, 
Koszulki do jogi, Koszulki do tenisa, Koszulki gimnastyczne 
bez rękawów, Koszulki kolarskie, Koszulki piłkarskie, Koszulki 
polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy 
do uprawiania sportów, Koszulki sportowe z krótkimi ręka-
wami, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Obuwie sportowe, Obuwie inne niż sportowe, Buty trenin-
gowe [obuwie sportowe], Buty tenisowe [obuwie sportowe], 

T-shirty z krótkim rękawem, Chusty na głowę, Chusty no-
szone na ramionach, Chusty [odzież], Chusty plażowe, 
Chusty, szale na głowę, Szale i chusty na głowę, Bluzy 
dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe 
z kapturem, Apaszki, Bandany, Bandany na szyję, Bezrę-
kawniki, Apaszki [chustki], Kamizelki, Kamizelki [bezrę-
kawniki], 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji 
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Rezerwa-
cja biletów na imprezy kulturalne, Rezerwacja biletów 
na koncerty, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja 
biletów teatralnych, Rezerwowanie miejsc na pokazy, 
Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne, Organizacja i prze-
prowadzanie zawodów sportowych, Organizowanie 
i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, Organi-
zowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, 
Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zawo-
dów sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i za-
wodów sportowych, Organizowanie zawodów i imprez 
sportowych, Organizowanie zawodów sportowych i im-
prez sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Prowadzenie zawodów sportowych, Produkcja filmów, 
Produkcja filmów animowanych, Produkcja filmów, in-
nych niż reklamowe, Produkcja filmów szkoleniowych, 
Produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, Pro-
dukcja graficznych fragmentów filmowych, Produkcja 
filmów wideo.



Numery zgłoszeń

21

Klasa 
towarów

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 551544, 551699, 551870

2 549619

3 549683, 549785, 550121, 550761, 550933, 551477, 551479, 551536, 551540, 551541, 551660, 551699, 551763, 
551813, 551816, 551884, 552091

4 550121, 550273, 550933, 551528, 551699

5 549785, 549952, 550121, 551144, 551146, 551148, 551540, 551541, 551579, 551699, 551870, 551881, 551891, 
551892, 551909, 551942, 551943, 552091

6 534105, 539129, 542539, 550028, 551332, 551334, 551448, 551612, 551658, 551699, 551866, 551910

7 550028, 550182, 550198, 551448, 551658, 551699

8 542539, 551699

9 536292, 542539, 544289, 546493, 548099, 549318, 550155, 550753, 550942, 551015, 551156, 551309, 551361, 
551366, 551367, 551368, 551448, 551570, 551658, 551699, 551807, 551815, 551820, 551823, 551825, 551832, 
551916, 551942, 551943, 552119, 552261

10 548623, 549965, 550530, 550829, 551540, 551541, 551650

11 549289, 551570, 551699, 551820, 551823, 551825, 552278

12 550182, 550198, 551226, 551650

14 551528, 551699, 551802

15 551699

16 536292, 540833, 549740, 550203, 550553, 550555, 550556, 550557, 550558, 550942, 550995, 551015, 551309, 
551416, 551699, 551813, 551832, 552304, 552330, 552331

17 538963, 550028, 551699

18 551660, 551699

19 534105, 539129, 549289, 549619, 550028, 551437, 551448, 551544

20 548623, 550028, 551014, 551226, 551309, 551448, 551657, 551699

21 551699, 551836

22 551226, 551448, 551699

24 548623, 551645, 551699

25 536810, 550203, 550939, 551402, 551645, 551699, 551778, 551798, 551816, 551836, 551891, 551892, 551895, 
552330, 552331

26 551699

27 551699, 551906

28 536292, 549740, 550028, 551043, 551269, 551513, 551514, 551660, 551699, 551836, 551891, 551892, 552119

29 530335, 530336, 541981, 548036, 549785, 550094, 551471, 551473, 551891, 551892

30 549785, 551667, 551816, 551891, 551892

31 540648, 551699, 551724, 551888

32 549785, 550983, 551203, 551206, 551208, 551540, 551541, 551633, 551635, 551637, 551891, 551892, 551900, 
551901

33 550227, 550228, 552099

34 550252, 551699
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35 510448, 530335, 530336, 534105, 536718, 536810, 540833, 541981, 542184, 542539, 544289, 546685, 548525, 
548623, 549281, 549283, 549286, 549287, 549288, 549291, 549292, 549293, 549294, 549594, 549595, 550028, 
550121, 550155, 550182, 550203, 550263, 550273, 550553, 550555, 550556, 550557, 550558, 550651, 550668, 
550670, 550767, 550942, 550975, 551014, 551112, 551113, 551115, 551199, 551203, 551206, 551208, 551282, 
551309, 551328, 551361, 551366, 551367, 551368, 551506, 551650, 551651, 551657, 551658, 551660, 551667, 
551699, 551750, 551778, 551804, 551807, 551816, 551838, 551870, 551871, 551881, 552119, 552196, 552211, 
552261, 552304, 552318

36 542539, 549281, 549283, 549286, 549287, 549288, 549291, 549292, 549293, 549294, 549443, 549594, 549595, 
550203, 550263, 550942, 551112, 551115, 551300, 551309, 551653, 551669, 551699, 551751, 551821, 551908, 
551919

37 539129, 542539, 549594, 549595, 550138, 550203, 550957, 551648, 551712, 551868, 551910, 552278

38 542184, 549281, 549283, 549286, 549287, 549288, 549291, 549292, 549293, 549294, 550138, 550203, 551361, 
551366, 551367, 551368, 552119, 552196, 552211

39 530335, 530336, 542539, 546685, 550263, 550273, 550553, 550555, 550556, 550557, 550558, 551226, 551638, 
551639, 551658, 551666, 551975, 551976, 551977

40 536718, 542539, 550028, 550263, 551416, 551448, 551868

41 530335, 530336, 536292, 536718, 540833, 542184, 542539, 543949, 546685, 548623, 548809, 549891, 549965, 
550033, 550121, 550155, 550203, 550553, 550555, 550556, 550557, 550558, 550651, 550661, 550942, 550975, 
551015, 551049, 551112, 551113, 551115, 551199, 551309, 551361, 551366, 551367, 551368, 551416, 551620, 
551763, 551805, 551807, 551816, 551826, 551873, 551879, 551884, 551895, 551917, 552108, 552196, 552249, 
552318, 552330, 552331

42 530335, 530336, 540833, 542539, 549281, 549283, 549286, 549287, 549288, 549291, 549292, 549293, 549294, 
550028, 550138, 550155, 550203, 550942, 550957, 551112, 551115, 551309, 551328, 551333, 551361, 551366, 
551367, 551368, 551648, 551653, 551657, 551658, 551763, 551871, 551916, 552211, 552261

43 546685, 549965, 550203, 550553, 550555, 550556, 550557, 550558, 550767, 550975, 551199, 551638, 551639, 
551667, 551697, 551803, 551816, 551869, 551872, 551975, 551976, 551977, 552196

44 530335, 530336, 542539, 546493, 548525, 549965, 550203, 550530, 551651, 551713, 551763, 551774, 551805, 
551869, 551874, 551877, 551882, 551884, 551889, 551907, 551931, 551942, 551943, 552108

45 543886, 549891, 550203, 550942, 551534, 552196, 552318



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

Adwil 551838

agencja wrocławska 552211

AKSOBREX FIDIA 551540

AKSOBREX 551541

Aktywni na serio! 530335

Aktywni na serio! 530336

ALiNA 550939

ALL TIME HIGH 551798

ALL4PETS INTERNETOWY SKLEP  
ZOOLOGICZNY 551506

Altruist 551669

AMOR EST PATIENS archbishop WINDSOR  
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup  
Oliwier Maria Windsor 551534

AquaPro 549619

AR BOX 551832

B BACHLEDA GROUP 550557

B BACHLEDA HOTEL KASPROWY 550555

B BACHLEDA HOTEL WERSAL 550556

B BACHLEDA RESIDENCE ZAKOPANE 550558

B BACHLEDA RESORT ZAKOPANE 550553

Badi BOO 551645

BAKEN 551667

baneral 552304

bespokey 550530

BETA SECURITY 551916

BFS 551866

Bieg Zaślubin 552331

BIK KLIENT INDYWIDUALNY 549287

BIK PLATFORMA ANTYFRAUDOWA 549292

BIK SCO HIPOTECZNY WNIOSEK 549293

BIK SCO HIPOTECZNY 549291

BIK SCO LOANRISK 549288

BIK SCO OVERDEBT 549286

BIK SCO PROCREDIT 549283

BIK SCO SME CREDITRISK 549281

BIK SIĘ SPRAWDZA! 549294

BIOMEX 551724

Biuro Turystyczne Rapala 551977

BLACK OPIUM 550933

BOBOTIC 551146

BP Baza Paliw 550273

BRIDGE 550203

Bruxgel 551579

Bungee Wrocław 543949

BUY ITALY 551328

CarboCal 551544

CAREFACTOR 552091

castorama express 542539

CENTRUM DYSTRYBUCJI LEKÓW 550670

Chaty na manowcach 551872

Chico for pets 549740

CHRUP’US 550094

Comfort 551650

CONG MING 552318

CORAB Encor 551570

CQURE ACADEMY 551361

CQURE Academy 551366

CQURE 551367

CQURE 551368

CYTAT CAFE 551638

DCEO Dolnośląskie Centrum  
Energii Odnawialnej 551820

DCEO Dolnośląskie Centrum  
Energii Odnawialnej 551825

DCEO 551823

dlaczemu 551015

DOBRY WZÓR 551113

dodoni mango drink napój mango 50% soku  
juice NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES  
SWEETENERS FLAVORS 551635

dodoni orange drink napój pomarańczowy  
40% soku juice NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES  
SWEETENERS FLAVORS 551633

dodoni tropical drink napój tropikalny  
40% soku juice NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES  
SWEETENERS FLAVORS 551637

DOG WORK 3D SYSTEM 551873

Domek Pod Tatrami 551803

DOMOTEKA 551919

DOMÓWKA 536292

DUŻY W MALUCHU 550651

Dworek Babci 552261

DZIKA STRONA ŻYCIA 550227

E ENMET 551910

EBV INŻYNIERIA WENTYLACJI BUDYNKÓW 552278

ecto Skin P7 550761

e-MEBLAST PRODUCENT MEBLI POKOJOWYCH 551014

ENERGY WORLD 550263

EROTIC MED 551282

escafeeder.com 551269



1 2 1 2

94 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT8/2023

EST. 2018 LITTLE BIRDS CARE FOR NATURE 540648

FABRYKA BODZIAKÓW 536810

FAJNEREJSY 551826

FAMILY CHICKEN KING  
FRYTURA BURSZTYNOWA 541981

FilakOptyk 546493

FloraGen 551882

FOAM MASTERS 551868

FONIX 551148

FOTO-PANek 551416

FUEGO 551891

FUEGO 551892

G Goodwill & CO. BIURO NIERUCHOMOŚCI 551751

GEOMARKET 551815

GNUSMAS 552119

Grupa GAMP 551653

HALNE 550983

He 549785

HERBINESS 550121

Holipet 551660

HR na szpilkach most wanted! 551879

i-coucou 548623

IDEAS NCBR 550155

IGA USAGI 551906

in flow MARTA FÜCHTENHANS 552249

INOX-FORCE 551612

INSTITUTE OF INDUSTRIAL DESIGN 551115

INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 551112

ISKRA CASSETTES 536718

JANOSIKOWA KOMPANIA KWICOŁ CIEMNY 551203

JANOSIKOWA KOMPANIA MARYNA MALINOWA 551206

JANOSIKOWA KOMPANIA PYZDRA MIODOWY 551208

jdpogrodzenia.pl 534105

KARTY NA STÓŁ 551807

Ketral.pl 550182

KIKO 552108

koma 551648

KOSTKOLAND.PL 551804

Kowal Tattoo 551907

KRAKÓW STORY 551816

KTL 550198

KUBIKI 551514

LAB7 RL 551881

LABCALC 551437

LabLife 551877

LAU 549289

LEGITIMATE 543886

LOGOPARY 551513

LOVRAN 551477

M MUZYKANCKO 551199

M poMocny pośrednik nieruchomości 551908

maksi miuk 551802

Malibu 551536

Mati Fish 551471

Mati Fish 551473

MDDP DLA ZiEMI FOR EARTH 550942

MediPay 551821

mercus camper CAMPER LIFE ... 551226

METODA INTIBAG 551805

MIA Forging Furniture 550028

MIA LAURI 548099

MINILAB 549318

Missy Spa SALON PIELĘGNACJI PSÓW I KOTÓW 551931

MOJO KUCHNIA & PRZYJACIELE 550975

MOLOKIDS 544289

MOTOGAR ORYGINALNE CZĘŚCI  
MOTOCYKLOWE 551750

MR Design 551871

NatChemLab 549683

NaturDay 549952

NOKAUT 551043

Opal DANCE 551049

OptiMistic OPTYK 551943

OptiMistic 551942

OXY SPA 549965

p perfecta 551657

Papi 551813

pepco 551699

PETTEROE’S 550252

PIZZA OSIEM OLIWEK 550767

Polgabion Krzysztof Wierzbicki 539129

Pomarańcza najleprze sklepy  
z odzieżą używaną 551778

POP BOX 551658

Półkolonie w 551620

PRAVINCJA 552099

prodotto rispondente ai CAM CRITERIA  
AMBIENTALI MINIMI tyron 538963

PROFES NIERUCHOMOŚCI 551300

PROTEIN HOUSE PYSZNIE ZDROWO  
PRZYTULNIE JAK W RODZINIE 551909

PSIA ARKADIA 551869

Q4Net QUALITY FOR NETWORKING 550138

Ragnarök Barbershop x Supply s. MMXX 551651

Rapala Travel Concierge 551975

Rapala 551976

RAW 551156

re recykling - odkup 549595

re recykling - zwrot 549594

RehaRidan 551774

ROXX 551697

ROZANI 551309

S samosedno.com 550661



Nr  ZT8/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 95

2121

S STRAŻNIK+ 550753

Saudi Witamy w Arabii 546685

SkinLab 551713

SKINLIVE 551763

SM ZIELENIEC 549443

so.ko 550829

SOBER independent mc 548525

Solversi 551917

SPETOBLIND 551334

SPETOCARE 551333

SPETOCONTROL 551332

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA RYKI  
od 1926 ACTIVE PROTEIN plus SER  
W PLASTRACH dodane BIAŁKA serwatkowe  
wysoka zawartość BIAŁKA 70%* mniej  
TŁUSZCZU NATURALNE źródło WAPNIA 548036

STARAZOLIN 551144

STORK OFFICE PAPER 550995

Strefa Instalatora fach wiedza  
technologie praktyka 540833

STUDIO TRZY KOTY 548809

Swim Boost 549891

szachowe mikstury 551836

Szpital Bielański 551889

THERRA 542184

TR TIRAMISU RIDE 551895

TRAGARZÓWKA 551666

TRIGET 551712

VITAMICRONISED 551870

Volpino 551479

w związku z naturą 510448

WILD SIDE OF LIFE 550228

wild vibe 551402

WIN GLASS 551448

wolno wolniej 551528

WS WYTWÓRNIA SYLWETKI 550033

YouDoYou 551874

YUSUKODO 551884

Ž ŽATECKÝ PIVOVAR 551901

Ž 551900

ZAPP aranżacje 550957

zoona 551888

życie miasta 552196



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.

1633464 PCS (2023 01 17)
CFE: 01.15.15, 24.17.24, 27.05.01 9

1649091 CO2MADE (2021 12 16) 1, 4, 9, 12
1683355 ESSENTIALS (2023 01 19)

CFE: 11.01.01, 11.03.05, 
27.05.01, 29.01.12

21, 29, 30, 31

1709814 bin bin scooters (2022 03 24)
CFE: 06.19.01, 18.01.14, 
26.04.05, 27.05.01, 29.01.12

9, 12, 28, 35, 37, 
39, 40, 41, 42

1709936 (2022 11 11, 2022 06 02)
CFE: 28.19.00 33

1709973 (2022 11 11, 2022 06 02)
CFE: 28.19.00 33

1709999 H (2022 11 09, 2022 05 17)
CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 36

1710081 H (2022 11 16, 2022 05 18)
CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 42

1710123 ozone (2022 12 16)
CFE: 24.15.01, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13 7

1710205 EL-PICK (2022 11 17, 2022 11 16)
CFE: 27.05.01 7

1710206 (2022 10 19)
CFE: 28.05.00 29, 30, 32, 35

1710220 MIRANDA (2022 12 21) 33
1710232 APTAR PHARMA  

(2022 06 03, 2022 04 29)
8, 9, 17, 20, 

35, 42, 44
1710267 (2022 09 09)

CFE: 28.05.00 7, 24
1710304 H (2022 11 10, 2022 05 20)

CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 41
1710305 HYUNDAI (2022 11 16, 2022 05 18)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 35
1710357 Greenway GLOBAL (2022 12 09)

CFE: 26.03.01, 27.05.10, 29.01.12 35
1710436 Poesia (2022 10 04) 3
1710483 FUN FRUIT (2022 10 07, 2022 05 10)

CFE: 05.03.14, 05.07.24, 
27.05.17, 29.01.15

29, 31, 32, 33, 35

1710500 Color IN DRIVE (2022 11 24)
CFE: 20.01.05, 26.01.03, 26.11.03, 
27.03.15, 27.05.01, 29.01.15

2

1710571 tarm (2022 10 25)
CFE: 27.05.02 9, 11, 41

1710615 AKKA HOTELS (2022 11 22, 2022 10 27)
CFE: 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12 43

1710674 DECOTUBE (2022 12 20, 2022 06 23) 16
1710675 DECOCAP (2022 12 20, 2022 06 23) 16, 40
1710811 LAOWA (2022 10 19)

CFE: 27.05.01 9
1710876 H (2022 12 30)

CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 20
1710915 Leamfit (2022 09 16)

CFE: 27.05.11 18
1710967 XL PIPE (2022 11 25)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 11, 35
1711025 EATSUSHI eat sushi feel magic  

(2022 08 18, 2022 08 11)
CFE: 03.09.01, 27.03.03, 27.05.10 30, 35, 43

1711065 NEMAN 1883 (2022 09 26)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.13

11, 21, 34, 35

1711087 EOTUN (2022 11 04)
CFE: 27.05.01 12

1711156 LV (2022 04 04, 2022 03 24)
CFE: 27.05.22 3, 5, 7, 20, 22, 23, 

29, 30, 31, 32, 33, 
40, 42, 43, 44

1711160 dss Protect. Transform. Sustain.  
(2022 07 18, 2022 01 19)
CFE: 24.17.05, 27.05.09, 
29.01.12

9, 16, 35, 36, 37, 41, 
42, 45

1711164 h (2022 08 03, 2022 02 03)
CFE: 01.15.21, 26.01.05, 
27.05.21

5, 29, 30, 32, 35

1711237 LIL BEIRUT LEBANON FOOD DELIVERY  
(2022 08 22, 2022 08 15)
CFE: 05.05.20, 09.01.09, 
26.13.25, 27.05.10

30, 35, 43

1711239 ADESSO (2022 10 26) 9
1711275 GOTCHA (2022 11 11, 2022 05 16) 28



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1649091 

2  1710500 

3  1710436, 1711156 

4  1649091 

5  1711156, 1711164 

7  1710123, 1710205, 1710267, 1711156 

8  1710232 

9  1633464, 1649091, 1709814, 1710232, 1710571, 1710811, 1710967,
 1711160, 1711239 

11  1710571, 1710967, 1711065 

12  1649091, 1709814, 1711087 

16  1710674, 1710675, 1711160 

17  1710232 

18  1710915 

20  1710232, 1710876, 1711156 

21  1683355, 1711065 

22  1711156 

23  1711156 

24  1710267 

28  1709814, 1711275 

29  1683355, 1710206, 1710483, 1711156, 1711164 

30  1683355, 1710206, 1711025, 1711156, 1711164, 1711237 

31  1683355, 1710483, 1711156 

32  1710206, 1710483, 1711156, 1711164 

33  1709936, 1709973, 1710220, 1710483, 1711156 

34  1711065 

35  1709814, 1710206, 1710232, 1710305, 1710357, 1710483, 1710967,
 1711025, 1711065, 1711160, 1711164, 1711237 

36  1709999, 1711160 

37  1709814, 1711160 

39  1709814 

40  1709814, 1710675, 1711156 

41  1709814, 1710304, 1710571, 1711160 

42  1709814, 1710081, 1710232, 1711156, 1711160 

43  1710615, 1711025, 1711156, 1711237 

44  1710232, 1711156 

45  1711160



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.

528515 KRAWCZYK KRZYSZTOF IGOR
2022 02 01 9, 16, 25, 35, 38, 41, 

42, 45
549647 KASZOWSKA MARIA CE DRIVER

2022 12 28 35, 39, 45
545824 Off-White LLC

2022 12 23 3
546121 DOMER SIERECKI SPÓŁKA JAWNA

2023 01 03 11, 21

547697 Tripp Limited

2023 01 24 18, 35

545540 Grande Vitae GmbH

2023 02 07 33

546996 Société Jas Hennessy & Co.

2023 02 07 33



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1686311 Bolsas y Mercados Espanoles Sociedad  
Holding de Mercados y Sistemas  
Financieros, S.A.
2023 01 16 36


	Ogłoszenia  o  zgłoszonych  w  Polsce 
znakach  towarowych
	Znaki towarowe zgłoszone w trybie krajowym 
po dniu 14 kwietnia 2016 r.
	Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w trybie krajowym
po dniu 14 kwietnia 2016 r.
	Wykaz  alfabetyczny  znaków  towarowych  zgłoszonych
w trybie krajowym  po  dniu  14  kwietnia  2016 r.

	Informacje o wyznaczonych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 14 kwietnia 2016 r. 
Międzynarodowych znakach towarowych
	Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
międzynarodowych znaków towarowych

	Informacje o sprzeciwach wniesionych 
wobec zgłoszenia znaku towarowego 
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej
	Informacje o sprzeciwach wniesionych 
wobec wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych 
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej


		2023-02-20T07:39:47+0100




