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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 9 maja 2022 r. Nr ZT19

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE  
ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 501622 (220) 2019 06 27
(731) THINK TANK FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia

(540) (znak słowny)
(540) taxomatic
(510), (511) 36 analizy finansowe, bankowość online, do-
radztwo w sprawach finansowych, finansowe biura rozra-
chunkowe, informacje finansowe, inwestycje finansowe, 
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pie-
niężnych, udostępnienie informacji finansowych za pośred-
nictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa finanso-
wego w zakresie pełnej i uproszczonej księgowości, usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, 
42 opracowywanie programów do przetwarzania danych, 
tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-
line i Internetu, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych 
finansowych i generowania raportów.

(210) 507854 (220) 2019 12 09
(731) SEPARATOR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) separator service
(510), (511) 7 regulatory do maszyn, w tym regulatory 
dopływu ścieków deszczowych do oczyszczalni ścieków, 
37 usługi usuwania odpadów niebezpiecznych, 39 po-
zbywanie się [transport] ścieków, usługi usuwania ścieków 
[transport], transport odpadów, w tym transport odpadów 
niebezpiecznych, 40 niszczenie odpadów, usuwanie odpa-
dów jako obróbka odpadów.

(210) 517412 (220) 2020 08 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Starachowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECT

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 tarcica nieobrzynana i obrzynana: z drew-
na iglastego, z drewna liściastego, z drewna egzotycznego, 
w postaci: desek, bali, listew, łat, krawędziaków, belek, kle-

jonki drzwiowe, okienne, konstrukcyjne, wyroby drewniane 
w postaci: pasów i arkuszy fornirowych, płyt, parkietów, bo-
azerii, wykładzin, okładzin ściennych i sufitowych, balustrad, 
desek tarasowych, krokwi dachowych, kratownic, słupów, 
nadproży, desek podłogowych, profili budowlanych, scho-
dów, palisad, szalówek do ciesielstwa, szalunków do betonu, 
więźb dachowych, półfabrykatów, elementów konstrukcyj-
nych, pokrycia dachowe, słomiane pokrycia dachowe, okła-
dziny i wykładziny korkowe, sklejki, płyty typu OSB, wiązary 
dwuteowe, zestawy elementów do montażu kompletnych 
domów i budynków: o konstrukcji drewnianej, elementów 
płytowych, podłogowych, sufitowych, okładzinowych i izo-
lacyjnych, 20 opakowania i pojemniki drewniane w postaci: 
beczek, baryłek, skrzynek, skrzynek dla zabawek, pojemni-
ków do transportu i składowania, taśmy drewniane, niemeta-
lowe palety transportowe, niemetalowe palety załadowcze, 
meble drewniane: biurowe, sklepowe i szkolne: komody, kon-
tuary, kredensy, krzesła, ławy i ławki, łóżka, półki, kufry, sofy, 
stojaki, stoły, szafy i szafki, taborety, sekretery, szuflady, biur-
ka, drzwi meblowe, drobne wyroby stolarstwa meblowego, 
wyroby koszykarskie, 35 zgromadzenie towarów do sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej w hurtowniach, sklepach, sklepach 
internetowych, domach sprzedaży wysyłkowej w zakresie 
towarów: z drewna, z drewna obrzynanego i nieobrzynane-
go, budowlanych wyrobów drewnianych, klejonek, okładzin 
i wykładzin, wyrobów drewnianych, pokryć dachowych, 
pokryć słomianych, palet, drewnianych opakowań i pojem-
ników, mebli drewnianych, maszyn i urządzeń, materiałów 
budowlanych, zestawów do montażu domów i budynków, 
wyposażenia sanitarnego budynków, 37 usługi budowlane: 
wykonywanie kompletnych domów i budynków o konstruk-
cji drewnianej, montaże konstrukcji całych domów i budyn-
ków, wykonywanie więźb dachowych i pokryć dachowych, 
wykonywanie robót wykończeniowych w domach i w bu-
dynkach: montaże podłóg drewnianych, układanie parkie-
tów, montaże okładzin, wykonywanie sufitów, układanie bo-
azerii, matowanie, tapetowanie.

(210) 521792 (220) 2020 12 07
(731) JUNCEWICZ GRZEGORZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) OLIMAX
(510), (511) 22 konopie czesane.

(210) 521795 (220) 2020 12 07
(731) JUNCEWICZ GRZEGORZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) OLIMAX CBD
(510), (511) 22 konopie czesane.

(210) 525350 (220) 2021 04 21
(731) LITWA TOMASZ, Świlcza
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) best shoes

(531) 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 28 Gry i zabawki, ozdoby choinkowe, 35 Rekla-
ma, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, prace biurowe.

(210) 529398 (220) 2021 05 26
(731) GĄSIORKIEWICZ DAMIAN, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ART-B
(510), (511) 9 Pobieralne klucze kryptograficzne do otrzy-
mywania i wydawania kryptowaluty, oprogramowanie 
komputerowe do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, 
usługa zarządzania zbiorami informatycznymi, prowadzenie 
księgowości w zakresie elektronicznego transferu, 35 Usługi 
zarządzania zbiorami informatycznymi dla celów księgo-
wych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi dla kryp-
towaluty, prowadzenie księgowości w zakresie elektronicz-
nego transferu, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie 
finansowe, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe.

(210) 529414 (220) 2021 05 25
(731) HEMP-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMP-VIT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 05.03.11, 26.05.01, 26.05.15
(510), (511) 3 Mydła, Kosmetyki, Środki perfumeryjne, Olejki 
eteryczne, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszcze-
nia zębów, Farby do włosów, Dezodoranty, Preparaty do rzęs, 
Pomadki, Szampony, Preparaty do polerowania, złuszczania, 
czyszczenia, 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność do celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Suplementy diety, Olejki eteryczne, Plastry, Materiały opa-
trunkowe, 35 Sprzedaż: roślin, płodów rolnych, artykułów 
spożywczych, napojów, tytoniu, alkoholi, suplementów die-
ty, leków, artykułów kosmetycznych, toaletowych, medycz-
nych, artykułów budowlanych, maszyn rolniczych, urządzeń 
do upraw, siewu i sadzenia roślin, systemów irygacyjnych, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Reprezen-
towanie interesów osób trzecich, Usługi agencji importowo-
-eksportowej, Usługi związane z propagowaniem zachowań 
prozdrowotnych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi w zakre-
sie reklamy, promocji i marketingu, Wydawanie, dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, 
prospektów, 44 Usługi medyczne, usługi w zakresie odnowy 
biologicznej, usługi salonów piękności, Działalność rolnicza 
w zakresie: przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia, 
pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając 
usługi agrolotnicze, przycinania drzew owocowych oraz 

winorośli, pielenia upraw, zbiorów, zwalczania szkodników 
związanego z rolnictwem, utrzymanie terenów rolniczych 
w dobrym stanie ekologicznym, eksploatację systemów iry-
gacyjnych dla celów rolniczych, wynajem maszyn rolniczych 
z obsługą.

(210) 529852 (220) 2021 06 04
(731) WENTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) SPIREO
(510), (511) 6 Metalowe akcesoria i części do urządzeń oraz 
instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sa-
nitarnych, chłodniczych i odpylających metalowe elementy 
instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, sa-
nitarnych, chłodniczych i odpylających, Metalowe przewody 
wentylacyjne i klimatyzacyjne, metalowe: przewody giętkie 
i elastyczne, rury, kanały, kanały wentylacyjne, kształtki, prze-
pustnice, czerpnie i wyrzutnie dachowe, Elementy kotwiące, 
Narożniki, Budowlane materiały metalowe, Przenośne kon-
strukcje metalowe.

(210) 532138 (220) 2021 07 29
(731) OPENAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do handlu elektronicznego, 
Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Aplikacje 
mobilne w zakresie płatności elektronicznych, Oprogramo-
wanie komputerowe do pobrania do stosowania jako portfel 
elektroniczny, Oprogramowanie komputerowe w zakresie 
obsługiwania sklepów online, Aplikacje mobilne w zakresie 
obsługiwania sklepów online, Oprogramowanie do zarzą-
dzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie do oceny zacho-
wania klientów w sklepach online, 35 Zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług [marketplace], Zapewnianie dostępu do elektronicz-
nego rynku [portalu] w sieciach komputerowych [marketpla-
ce], Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych 
w zakresie handlu elektronicznego [e-commerce], Usługi 
przetwarzania danych w trybie online, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień online, Świadczenie 
usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, 
Zestawianie katalogów biznesowych online, Usługi zarzą-
dzania danymi, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi 
podczas sprzedaży i zakupu towarów, Usługi porównywania 
cen, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych 
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w świa-
towej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie 
mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umiesz-
czać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia 
handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi 
handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz 
oceny online z tym związane, Usługi informacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, 36 Usługi portfela elektroniczne-
go (usługi w zakresie płatności), Przetwarzanie płatności elek-
tronicznych, Usługi płatności w handlu elektronicznym, Ob-
sługa transakcji finansowych online, Usługi finansowe, Usługi 
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kredytowe, Usługi kredytów odnawialnych, Usługi płatnicze 
polegające na udostępnianiu limitu środków z koniecznością 
ich zwrotu, Pobieranie płatności za towary i usługi, Zapew-
nianie pożyczek ratalnych, Organizowanie sprzedaży ratalnej 
towarów, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Finanso-
wanie zakupów na raty, Usługi finansowe i kredytowe w za-
kresie odroczonej płatności za towary, 38 Transmisja sygnału 
dla handlu elektronicznego za pośrednictwem systemów 
telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych, Zapew-
nianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Inter-
necie [e-commerce], 42 Usługi komputerowe, mianowicie 
udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu 
internetowego, Tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób 
trzecich, informatycznych systemów marketingowych do-
stępnych przez internet, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) 
w zakresie obsługiwania sklepów online, Usługi w zakresie 
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii 
do transakcji handlu elektronicznego, Tworzenie platform 
internetowych do handlu elektronicznego, Programowanie 
oprogramowania do platform handlu elektronicznego, Pro-
gramowanie oprogramowania do oceny zachowania klien-
tów w sklepach online, Umożliwianie tymczasowego użyt-
kowania oprogramowania online nie do pobrania, służącego 
do realizacji płatności elektronicznych, Świadczenie usług 
dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu 
technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, 
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkow-
ników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzysta-
niem oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów 
transakcji w zakresie handlu elektronicznego [e-commerce].

(210) 532527 (220) 2021 08 10
(731) BUSŁOWICZ DAWID USŁUGI STOLARSKIE  

DAWID BUSŁOWICZ MEBLE FRONT, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meble FRONT

(531) 07.03.01, 26.01.16, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domo-
wych, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Meble i ak-
cesoria meblowe wyposażenia domu, Plansze, stoiska wy-
stawowe i oznakowanie, niemetalowe, Pojemniki, spinacze 
i uchwyty do nich, niemetalowe, Statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte 
w tej klasie.

(210) 535238 (220) 2021 10 14
(731) FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA FIORI

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14, 26.04.09
(510), (511) 20 Produkcja elementów malej architektury, 
w tym ławek, zadaszeń tarasowych, pergoli tarasowych, per-
goli ogrodowych, mebli ogrodowych, 35 Usługi prowadzenia 

sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednic-
twem Internetu dla osób trzecich: artykułów ogrodniczych, 
krzewów, nasion, cebulek kwiatowych, roślin i kwiatów, środ-
ków ochrony roślin, nawozów, narzędzi ogrodniczych, akce-
soriów do ogrodów, ziemi, torfu, kory, donic dekoracyjnych, 
elementów architektury ogrodowej: kamieni, rzeźb, pergo-
li, płotów, altan i mebli ogrodowych, kostki brukowej, grilli, 
akcesoriów do grilla, artykułów dekoracji wnętrz: mebli, ob-
razów, figurek, sztucznych kwiatów, wazonów i ozdób świą-
tecznych, Organizowanie wystaw ogrodniczych, pokazów 
towarów ogrodniczych, wycena drzew, krzewów i roślinno-
ści, systemów nawadniających, odwadniających i ich pod-
zespołów, zbiorników na deszczówkę, basenów, elementów 
rozsączających wodę, obiektów małej architektury ogro-
dowej i parkowej, robotów koszących, oświetlenia w tym 
ogrodowego, szklarni ogrodowych, obiektów i elementów 
małej architektury, 36 Wynajmowanie i dzierżawa mieszkań 
i domów jednorodzinnych oraz lokali użytkowych, admini-
strowanie nieruchomościami, pośrednictwo w handlu nie-
ruchomościami, wynajmowanie i dzierżawa nieruchomości 
dot. budownictwa mieszkaniowego oraz nieruchomości ko-
mercyjnych, usługi developerskie, 37 Instalowanie, naprawa 
i konserwacja urządzeń do nawadniania terenów zielonych 
i boisk sportowych, Budowa i konserwacja rurociągów sieci 
wodno-kanalizacyjnych, Budowa i montaż i konserwacja ba-
senów zewnętrznych i zbiorników na deszczówkę, Montaż 
instalacji odwadniających i retencyjnych dla terenów zielo-
nych, Budowa i montaż i konserwacja ogrodowych kaskad, 
wodospadów, fontann, oczek wodnych, stawów, strumy-
ków wodnych suchych i mokrych, Instalowanie, naprawa 
i konserwacja robotów koszących, Instalowanie, naprawa 
i konserwacja oświetlenia w tym ogrodowego, instalowa-
nie, naprawa i konserwacja szklarni ogrodowych, Montaż, 
naprawa i konserwacja obiektów i elementów małej archi-
tektury, Budownictwo domów, w tym jednorodzinnych 
i lokali użytkowych, budownictwo drogowe, kamieniar-
stwo, nadzór budowlany, 39 Wynajem kamperów, 42 Pro-
jektowanie systemów nawadniania i odwadniania terenów 
zieleni i boisk sportowych, projektowanie rurociągów sieci 
wodno-kanalizacyjnych, Projektowanie basenów zewnętrz-
nych i zbiorników na deszczówkę, Projektowanie zbiorników 
retencyjnych dla terenów zielonych, ogrodowych kaskad, 
wodospadów, fontann, oczek wodnych, stawów, strumyków 
wodnych suchych i mokrych, 44 Usługi ogrodnicze dla prze-
strzeni publicznej i prywatnej, Projektowanie i konserwacja 
elementów małej architektury, Ogrodnictwo krajobrazo-
we, Projektowanie krajobrazów, Projektowanie i zakładanie 
ogrodów, w tym projektowanie kompozycji kwiatowych, 
Projektowanie i aranżacja przestrzeni publicznej i prywatnej, 
Sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, 
Usługi zakładania ogrodów na dachach, usługi wypożycza-
nia sprzętu ogrodniczego, Chirurgia drzew.

(210) 536353 (220) 2021 11 12
(731) VIRTUS SOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) VIRTUS SOLIS
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, 2 Barwniki, koloranty, pigmenty i tu-
sze, 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 4 Energia 
elektryczna, Paliwa i materiały oświetleniowe, 5 Preparaty 
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i ar-
tykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Pre-
paraty i artykuły higieniczne, Suplementy diety i preparaty 
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dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, 6 Drobne 
wyroby metalowe, Metalowe konstrukcje i budynki przeno-
śne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzo-
ne, będące półproduktami, Statuetki i dzieła sztuki z metali 
nieszlachetnych, Metalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pa-
kowania, 7 Generatory elektryczności, Pompy, kompresory 
i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Dystrybutory automa-
tyczne, 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące 
i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, 
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Magnesy, 
magnetyzery i demagnetyzery, Aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, 11 Akcesoria zabezpieczają-
ce i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządze-
nia do suszenia, Instalacje do obróbki przemysłowej, Filtry 
do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopa-
trywania w wodę i sanitacji, 12 Pojazdy i środki transportu, 
14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imita-
cje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Przy-
rządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, Biżuteria, Chronometria (Przyrządy -), 17 Artykuły 
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Giętkie rury, rurki, 
węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposa-
żenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, Plomby, 
uszczelki i wypełnienia, Rury giętkie, rurki, przewody giętkie 
i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, 19 Nie-
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalo-
we konstrukcje i budynki przenośne, Statuetki i dzieła sztuki 
wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, 
zawarte w tej klasie, 27 Materiały do pokrywania podłóg 
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Pokrycia ścian 
i sufitów, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Wydobywanie surowców naturalnych, Wy-
najem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórko-
wego, czyszczącego i konserwacyjnego, Zwalczanie szkod-
ników i dezynfekcja, Ładowanie baterii i innych urządzeń 
magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, 
Usługi w zakresie wykopywania i wydobywania zasobów na-
turalnych, 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu 
telekomunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, Telekomu-
nikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, 42 Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi nauko-
we i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowa-
nia, 45 Usługi polityczne, Usługi prawne, Usługi w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 537861 (220) 2021 12 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) (znak słowny)
(540) DibuCare
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Leki dla ludzi.

(210) 537862 (220) 2021 12 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) (znak słowny)
(540) Dibu
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Leki dla ludzi.

(210) 538437 (220) 2022 01 04
(731) CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.13.01
(510), (511) 41 Usługi edukacji medycznej, 44 Usługi w za-
kresie leczenia medycznego, Usługi medyczne, Usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi poradnictwa me-
dycznego, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, 
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi me-
dyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne 
w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi medyczne 
w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość.

(210) 538916 (220) 2022 01 21
(731) WROTA CHAŁUBIŃSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W CH WROTA CHAŁUBIŃSKIEGO

(531) 26.04.04, 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi dotyczące nieruchomości w szczegól-
ności dotyczące wynajmu mieszkań, apartamentów, studio 
i pokoi, Biuro wynajmu mieszkań, apartamentów, studio 
i pokoi, Administrowanie nieruchomościami, Usługi sprzeda-
ży i pośrednictwa sprzedaży nieruchomości w szczególności 
mieszkań, apartamentów, studio i pokoi, Usługi nabywania 
na rzecz osób trzecich nieruchomości, 43 Usługi dotyczące 
prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczaso-
wych, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, 
Wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, Zakwatero-
wanie tymczasowe, Rezerwacja pokoi i apartamentów, 
Tymczasowy wynajem pokoi i apartamentów, Rezerwacja 
pokoi i apartamentów w hotelach przez biura podróży, Wy-
najmowanie sal na konferencje i posiedzenia, Biura i agencje 
dotyczące zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania, Re-
zerwacja zakwaterowania w hotelach.

(210) 538918 (220) 2022 01 21
(731) WROTA CHAŁUBIŃSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
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(540) Wrota Chałubińskiego
(510), (511) 36 Usługi dotyczące nieruchomości w szczegól-
ności dotyczące wynajmu mieszkań, apartamentów, studio 
i pokoi, Biuro wynajmu mieszkań, apartamentów, studio 
i pokoi, Administrowanie nieruchomościami, Usługi sprzeda-
ży i pośrednictwa sprzedaży nieruchomości w szczególności 
mieszkań, apartamentów, studio i pokoi, Usługi nabywania 
na rzecz osób trzecich nieruchomości, 43 Usługi dotyczące 
prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczaso-
wych, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, 
Wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, Zakwatero-
wanie tymczasowe, Rezerwacja pokoi i apartamentów, 
Tymczasowy wynajem pokoi i apartamentów, Rezerwacja 
pokoi i apartamentów w hotelach przez biura podróży, Wy-
najmowanie sal na konferencje i posiedzenia, Biura i agencje 
dotyczące zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania, Re-
zerwacja zakwaterowania w hotelach.

(210) 539141 (220) 2022 01 27
(731) MAJCHRZAK ANNA ADRES MIŁOŚCI, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AM ADRES MIŁOŚCI

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami seksualnymi, 41 Produkcja nagrań 
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotogra-
ficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Administrowanie 
[organizacja] usługami rozrywkowymi, Nauczanie i szkole-
nia, Nauczanie indywidualne, Nocne kluby, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie sprzętu i obiektów 
rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Usłu-
gi agencyjne w zakresie rozrywki, Usługi klubów nocnych, 
Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi rozrywkowe, 
Usługi rekreacyjne, Usługi rozrywkowe ośrodków wczaso-
wych, Wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych, Zapew-
nienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, 43 Tym-
czasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów, Wynajem mebli, bielizny stoło-
wej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wy-
najmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwatero-
wania na pobyt czasowy.

(210) 539449 (220) 2022 02 03
(731) TARABAROV VLADYSLAV, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARAZDO

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 539533 (220) 2022 02 07
(731) EKOREST ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Godętowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZielonaRestauracja OLEJE SPOŻYWCZE - SPRZEDAŻ 

I UTYLIZACJA

(531) 05.05.04, 05.05.21, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 
26.04.22, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne, 35 Usłu-
gi sprzedaży reklamy i promocji towarów: oleje spożywcze, 
tłuszcze jadalne, Handel tłuszczami roślinnymi do gastro-
nomii, Skup tłuszczy posmażalniczych, 39 Transport odpa-
dów w zakresie posmażalniczych tłuszczy roślinnych oraz 
zwierzęcych, Odbiór tłuszczy zwierzęcych, 40 Przetwarzanie 
tłuszczy roślinnych posmażalniczych, Oczyszczanie tłusz-
czy posmażalniczych, Przetwarzanie tłuszczy zwierzęcych, 
Oczyszczanie tłuszczy zwierzęcych, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi, 
Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Kafeterie, Restauracje, 
Restauracje samoobsługowe, Stołówki, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Wynajmowanie sal na posiedzenia, Usługi restauracyjne, 
Usługi restauracji hotelowych, Restauracje z grillem, Usługi 
mobilnych restauracji, Restauracje dla turystów, Usługi re-
stauracji hiszpańskich, Usługi restauracji japońskich, Usługi 
restauracji washoku, Udzielanie informacji dotyczących re-
stauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji szyb-
kiej obsługi, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi 
restauracji sprzedających sushi, Usługi barów i restauracji, 
Rezerwacja stolików w restauracjach, Informacja o usługach 
restauracyjnych, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi w zakresie re-
stauracji [brasserie], Udostępnianie opinii na temat restaura-
cji, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, Usługi restauracyjne łącznie z wy-
szynkiem, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Udostępnianie opinii 
na temat restauracji i barów, Usługi biur podróży w zakresie 
rezerwowania restauracji, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Usługi restauracji specjalizujących 
się w makaronach udon i soba, Usługi restauracji, w których 
mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi rezer-
wacji miejsc w restauracjach, Usługi cateringu zewnętrz-
nego, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Organizacja 
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cateringu na imprezy urodzinowe, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu 
szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu 
specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas tar-
gów, degustacji i imprez publicznych, Obsługa gastronomii 
w zakresie posmażalniczych tłuszczy roślinnych.

(210) 539683 (220) 2022 02 09
(731) PENAR BARTOSZ BARTMAX, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLETCHER HOUSE

(531) 07.01.24, 11.01.04, 11.01.09, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.22, 
27.05.01, 29.01.13

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

(210) 539690 (220) 2022 02 09
(731) PENAR BARTOSZ BARTMAX, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Fletcher House
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 539767 (220) 2022 02 11
(731) SVINTSITSKYI TARAS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amz KONWERTER

(531) 24.15.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe dotyczące 
obsługi transakcji finansowych, Programy komputerowe 
dotyczące spraw finansowych, Oprogramowanie dla księ-
gowości, 41 Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, 
przemysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie i szkolenia, 
Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacyjne usługi do-
radcze, 42 Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, 
usługi kodowania danych, Konwersja danych i programów 
komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], Konwersja da-
nych elektronicznych, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Konwersja programów komputero-
wych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Konwertowanie 
wieloplatformowe treści cyfrowych na inne formy treści cy-
frowych, Dekodowanie danych, Transfer danych dokumen-
towych z jednego formatu komputerowego na inny.

(210) 539814 (220) 2022 02 11
(731) GIERLAK MATEUSZ, Zaborów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAKE TAXI

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 16 Naklejki na auta, 25 Odzież.

(210) 539925 (220) 2022 02 15
(731) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, Pleszew
(540) (znak słowny)
(540) SLIMKO PLUS
(510), (511) 11 Kotły na paliwa stałe, Kocioł pelletowy, kom-
paktowy kocioł pelletowy, Kocioł pelletowy oparty na wy-
mienniku rurowym, Kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły 
do ogrzewania powietrzem, Ekologiczne kotły grzewcze 
wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, Kotły 
grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami poda-
wania i dozowania paliwa, Kotły zasypowe ze sterowaniem, 
bez sterowania, Kotły z wentylatorem i sterownikiem, Korpu-
sy kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania 
kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawa-
nia paliw stałych do kotłów, Dmuchawy do kotłów, wentyla-
tory, pompy ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki, 
zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne, 
wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, in-
stalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy komi-
nowe, zbiorniki zasypowe, Armatura do kotłów grzewczych, 
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowni-
ki do kotłów.

(210) 540015 (220) 2022 02 18
(731) RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NEOSELL
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej finan-
sowej, Usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, 
Usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, Usługi 
agencji public relations, Usługi w zakresie kreowania wize-
runku towaru, Usługi, firmy, Usługi agencji importowo-eks-
portowych, Usługi marketingowe, Usługi agencji reklamo-
wych, Reklama radiowa i telewizyjna, Reklama billboardowa, 
Reklama korespondencyjna, Reklama prasowa, Pośrednicze-
nie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego 
w radiu i telewizji, Sprzedaż usług reklamowych i usług w za-
kresie promocji towarów i usług, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Wynajem powierzchni reklamowych, Agencje 
informacji handlowej, Oferowanie w mediach produktów 
dla handlu detalicznego, Analizy kosztów, Analizy rynko-
we, Audyt, Badania marketingowe, Badania rynku, Badanie 
opinii publicznej, Prognozy ekonomiczne, Powielanie doku-
mentów, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pozyskiwa-
nie danych do komputerowych baz danych, Wyszukiwanie 
i sortowanie danych w bazach danych, Obróbka tekstów 
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi 
edytorskie w dziedzinie reklamy, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Ogłoszenia reklamowe, Publikowanie tekstów 
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sponsorowanych, Pokazy towarów, Prezentowanie usług, Re-
klama za pośrednictwem sieci komputerowych, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Wycena działalności handlowej, 
Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re-
klamowych, Kolportaż próbek reklamowych, Pośredniczenie 
w zawieraniu transakcji handlowych, Doradztwo handlowe, 
Przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, 
Promocja towarów, Prowadzenie programów lojalnościo-
wych, Projektowanie i wykonywanie tymczasowych mate-
riałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie 
handlowym, Rozdawanie materiałów reklamowych w punk-
cie sprzedaży, Pozycjonowanie produktów na półkach skle-
powych, Wynajmowanie nośników reklamowych, Doradz-
two personalne, Rekrutacja personelu, Pośrednictwo pracy, 
Dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
Wynajem pracowników, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów 
muzycznych, Usługi zaopatrywania osób trzecich w towary 
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, 
Doradztwo podatkowe, Usługi księgowości i rachunkowości, 
Ekspertyzy w działalności gospodarczej, 36 Usługi pośred-
nictwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, 
Usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubez-
pieczeniowych, Usługi inwestycyjne ze środków własnych 
i powierzonych, Wynajmowanie i dzierżawa majątku nieru-
chomego, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościa-
mi, Sporządzanie umów najmu, Usługi w zakresie wyceny 
nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni biurowych, 
Działalność finansowa, Usługi w zakresie operacji finanso-
wych, Doradztwo finansowe, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
papierów wartościowych, Sprzedaż za pośrednictwem Inter-
netu papierów wartościowych, Pośrednictwo i doradztwo 
przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych 
i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, Ob-
sługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwe-
stycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, Zarządzanie 
finansami, Zarządzanie majątkiem ruchomym i nierucho-
mym, Prowadzenie rachunków finansowych, Prowadzenie 
rozliczeń pieniężnych, Pośrednictwo w transakcjach finan-
sowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, 
Usługi w zakresie ubezpieczeń, Prowadzenie analiz finanso-
wych, Ekspertyzy dla celów finansowych, Informacja finan-
sowa, Ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, Usługi 
powiernicze, Sporządzanie i publikowanie raportów i ocen 
ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, Opracowanie 
i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finanso-
wych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków 
i instytucji finansowych, Inwestycje kapitałowe, Deponowa-
nie walorów, Przyjmowanie wkładów oszczędnościowych 
i lokat terminowych, Maklerstwo giełdowe, Pośrednictwo 
giełdowe, Agencje finansowe, Agencje ściągania wierzy-
telności, Usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu 
nieruchomości, Usługi inwestycyjne ze środków własnych 
i powierzonych dotyczące nieruchomości, Pozyskiwanie 
środków finansowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna nieru-
chomości z ryku wtórnego i pierwotnego, Sprzedaż za po-
średnictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego 
i pierwotnego, Pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieru-
chomości oraz gruntów, Kantory wymiany walut, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna papierów wartościowych i walut, 
Sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościo-
wych i walut, pośredniczenie w transakcjach finansowych, 
emisja papierów wartościowych, emisja elektronicznych 
jednostek płatniczych, monetarnych, pieniądza elektronicz-
nego, Emisja kryptowalut, Transakcje finansowe na rynkach 
walutowych i towarowych, Transakcje finansowe na rynkach 
kryptowalut, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Usługi 

charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Inwestowanie 
funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne w za-
kresie datków pieniężnych, Gromadzenie funduszy na cele 
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 38 Usługi 
w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i ob-
razowych za pośrednictwem terminali komputerowych 
i sieci internetowej, Usługi w zakresie zapewniania dostępu 
do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, Usługi umoż-
liwienia dostępu do programów telewizyjnych oraz audycji 
radiowych na drodze cyfrowej, Agencje informacyjne, Agen-
cje prasowe, Umożliwianie dostępu do przestrzeni wirtual-
nej dla celów forum dyskusyjnego, Obsługa telekonferencji, 
Przesyłanie informacji, Poczta elektroniczna, Usługi ogłoszeń 
elektronicznych, Usługi w zakresie przesyłania informacji 
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, Usługi do-
starczania informacji on-line z komputerowych baz danych, 
Dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, filmo-
wych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, Internetowe 
portale społecznościowe, Usługi w zakresie udostępniania 
i wynajmu dostępu do Internetu osobom trzecim, Interne-
towe platformy handlowe, Internetowe platformy dotyczące 
finansów, w tym obrotu walutami i kryptowalutami.

(210) 540028 (220) 2022 03 07
(731) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI 4Biotic

(531) 01.03.02, 26.01.03, 26.01.13, 26.05.06, 26.05.13, 26.05.22, 
27.05.01, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.21, 29.01.13

(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 540176 (220) 2022 02 22
(731) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Badania marketingowe, Badania opinii pu-
blicznej, Badania rynku, Badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii architektonicznej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
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szur), Handlowe wyceny i doradztwo, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Prowadzenie kompute-
rowych bazy danych, systematyzacja i sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Analiza kosztów, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Public relations, 
Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklamy korespondencyjne, Przygotowywanie reklam pra-
sowych, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, Rekrutacja perso-
nelu, Opracowanie zestawień statystycznych, Kreowanie wi-
zerunku firmy, usług, towaru, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie nośników 
reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Za-
rządzanie biznesowe centrami handlowymi, Usługi rachun-
kowo-księgowe, 36 Usługi w zakresie doradztwa, organizacji 
i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, 
dzierżawy nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, Wycena nieruchomości, Wynajem lub dzierżawa 
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczący-
mi obrotu nieruchomościami, Usługi w zakresie doradztwa 
w zarządzaniu nieruchomościami, Usługi pośrednictwa 
w sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Usłu-
gi finansowe, Doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, 
Pośrednictwo pieniężne, Usługi maklerskie, Leasing finanso-
wy, Informacja o powyższych usługach, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi.

(210) 540178 (220) 2022 02 22
(731) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Badania marketingowe, Badania opinii pu-
blicznej, Badania rynku, Badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii architektonicznej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), Handlowe wyceny i doradztwo, Pozyskiwanie danych 

do komputerowych baz danych, Prowadzenie kompute-
rowych bazy danych, systematyzacja i sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Analiza kosztów, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Public relations, 
Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklamy korespondencyjne, Przygotowywanie reklam pra-
sowych, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, Rekrutacja perso-
nelu, Opracowanie zestawień statystycznych, Kreowanie wi-
zerunku firmy, usług, towaru, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie nośników 
reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Za-
rządzanie biznesowe centrami handlowymi, Usługi rachun-
kowo-księgowe, 36 Usługi w zakresie doradztwa, organizacji 
i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, 
dzierżawy nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, Wycena nieruchomości, Wynajem lub dzierżawa 
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczący-
mi obrotu nieruchomościami, Usługi w zakresie doradztwa 
w zarządzaniu nieruchomościami, Usługi pośrednictwa 
w sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Usłu-
gi finansowe, Doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, 
Pośrednictwo pieniężne, Usługi maklerskie, Leasing finanso-
wy, Informacja o powyższych usługach, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi.

(210) 540181 (220) 2022 02 22
(731) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Badania marketingowe, Badania opinii pu-
blicznej, Badania rynku, Badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii architektonicznej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), Handlowe wyceny i doradztwo, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Prowadzenie kompute-
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rowych bazy danych, systematyzacja i sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Analiza kosztów, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Public relations, 
Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklamy korespondencyjne, Przygotowywanie reklam pra-
sowych, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, Rekrutacja perso-
nelu, Opracowanie zestawień statystycznych, Kreowanie wi-
zerunku firmy, usług, towaru, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie nośników 
reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Za-
rządzanie biznesowe centrami handlowymi, Usługi rachun-
kowo-księgowe, 36 Usługi w zakresie doradztwa, organizacji 
i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu, 
dzierżawy nieruchomości, budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, Wycena nieruchomości, Wynajem lub dzierżawa 
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
administrowanie nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczący-
mi obrotu nieruchomościami, Usługi w zakresie doradztwa 
w zarządzaniu nieruchomościami, Usługi pośrednictwa 
w sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Usłu-
gi finansowe, Doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, 
Pośrednictwo pieniężne, Usługi maklerskie, Leasing finanso-
wy, Informacja o powyższych usługach, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi.

(210) 540265 (220) 2022 02 24
(731) LAVA THERMALTUB LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAVA wanny termalne

(531) 26.01.06, 24.17.02, 26.13.25, 12.03.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Wanny, Wanny łazienkowe, Wanny łazienko-
we (Wyposażenie -), Wanny spa, Wanny spa do stóp, Wanny 
prysznicowe, Wanny z hydromasażem, Wanny z natryskiem, 
Wanny z siedziskiem, Wanny z systemem hydromasażu, Wan-
ny z wirami wodnymi, Wanny termiczne, Wanny z bocznym 
wejściem dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Wanny 
z dyszami powietrznymi, Grzejniki do saun, Instalacje do sau-
ny, Kamienie do sauny, Łaźnie parowe, sauny i wyposażenie 
spa, Sauny, Piece saunowe, Urządzenia do ogrzewania saun, 
Urządzenia do sauny, Urządzenia podgrzewające do base-

nów, Urządzenia do chlorowania basenów, Spa [baseny pod-
grzewane], Kotły gazowe do ogrzewania basenów, Baseny 
termalne, Filtry do basenów, Filtry do użytku w basenach, 
Instalacje do podgrzewania basenów, Instalacje oświetlenio-
we do basenów zamontowane pod wodą, Szafki do mycia 
basenów medycznych [części instalacji dostarczającej wodę], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wannami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wannami prysznicowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wannami z hydro-
masażem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jacuzzi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wannami spa, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z saunami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z urządzeniami do saun, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piecami saunowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku grzejnikami do saun, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami do saun, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z wannami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wannami prysznicowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wannami z hydromasażem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jacuzzi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wannami spa, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z saunami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami do saun, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z piecami saunowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku grzejnikami do saun, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z instalacjami do saun.

(210) 540382 (220) 2022 02 28
(731) INSTYTUT MIEJSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzuchowa
(540) (znak słowny)
(540) OWINTAR
(510), (511) 29 Warzywa przetworzone, konserwowane, su-
szone, Galaretki, Dżemy, Powidła, Przetworzone owoce, grzy-
by, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, Marmolada, Pasta z owoców, Pasty 
warzywne, Żelatyna, Mieszanki do zup, Przetwory do zup ja-
rzynowych, Wywar z warzyw, Zupy, Ekstrakty z pomidorów, 
Przecier pomidorowy, Zagęszczone sosy pomidorowe, Kon-
centraty pomidorowe [purée], Kiszone warzywa [kimchi], 
Choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], Kapusta 
kwaszona, Warzywa fermentowane, Kiszone warzywa, Pro-
dukty spożywcze kiszone, 30 Cukry, naturalne słodziki, po-
lewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i do-
datki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych 
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Batony zbożowe 
i energetyczne, Chleb, Cukierki, batony i guma do żucia, Wy-
roby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Cukier, miód, me-
lasa, Miód, Miód naturalny, Ocet, Ocet jabłkowy, Ocet winny, 
Musztarda, Koncentraty warzywne stosowane jako przy-
prawy, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, Napo-
je odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i produkty 
piwowarskie, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane 
do sporządzania napojów, Esencje do produkcji napojów, 
Lemoniady (Syropy do -), Koncentraty do sporządzania napo-
jów owocowych, Napoje (Syropy do -), Syropy do napojów, 
Syropy do wyrobu napojów, Winogrona (Moszcz -), niesfer-
mentowany, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, Wody, 
Mrożone napoje owocowe, Moszcz, Mieszane soki owo-
cowe, Koncentraty soków owocowych, Napoje owocowe 
i soki owocowe, 33 Cydr, Esencje i ekstrakty alkoholowe, Na-
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poje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, Preparaty do produkcji napojów 
alkoholowych, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wino, 
Aperitify, Likiery, Miód pitny, Wina, Alkoholowe (Ekstrakty -), 
Wino winogronowe, Napoje na bazie wina, Musujące białe 
wina, Musujące wina czerwone, Wina alkoholowe, Wina nie-
musujące, Białe wino, Czerwone wino, Wino alkoholizowane, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi importowo-
-eksportowe, Reklamy za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru 
nabywanych towarów, Pomoc w zarządzaniu biznesowym 
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi franczyzowe 
związane z pomocą dla firm, Sprzedaż za pośrednictwem 
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hur-
towych przetworzonych owoców, grzybów, warzyw, soków, 
napojów, win, przetworów, orzechów i nasion roślin strącz-
kowych, kiszonych warzyw [kimchi], choucroute garnie 
[kapusta kiszona garnirowana], kapusty kwaszonej, warzyw 
fermentowanych, warzyw kiszonych, produktów spożyw-
czych kiszonych, powideł, warzyw przetworzonych, konser-
wowanych i suszonych, galaretek, dżemów, zup, wywarów 
i ekstraktów mięsnych, marmolad, past z owoców, kompo-
tów, past owocowych i warzywnych, żelatyn, mieszanek 
do zup, przetworów do zup jarzynowych, wywarów z wa-
rzyw, zup, ekstraktów z pomidorów, przecierów pomidoro-
wych, zagęszczonych sosów pomidorowych, koncentratów 
pomidorowych [puree], cukrów, naturalnych słodzików, po-
lew cukierniczych i nadzienia, produktów pszczelich, lodów, 
lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, soli, 
przypraw i dodatków smakowych, ziaren przetworzonych 
i skrobi oraz wyrobów z tych towarów, preparatów do pie-
czenia i drożdży, batonów zbożowych i energetycznych, 
chleba, cukierków, batonów i gum do żucia, wyrobów cu-
kierniczych, ciast, tarty i ciasteczek, miodu, miodu naturalne-
go, melasy, octu, octu jabłkowego, octu winnego, musztar-
dy, koncentratu warzywnego stosowanego jako przyprawy, 
bezalkoholowych preparatów do produkcji napojów, napo-
jów bezalkoholowych, piwa, piwa bezalkoholowego, napo-
jów odalkoholizowanych, napojów orzeźwiających, produk-
tów piwowarskich, bezalkoholowych ekstraktów z owoców 
używanych do sporządzania napojów, esencji do produkcji 
napojów, lemoniad {syropów do-), koncentratów do sporzą-
dzania napojów owocowych, napojów (syropów do-), syro-
pów do napojów, syropów do wyrobu napojów, niesfermen-
towanego moszczu winogron, aromatyzowanych napojów 
gazowanych, soków, wody, moszczu, mrożonych napojów 
owocowych, mieszanych soków owocowych, koncentratów 
soków owocowych, napojów i soków owocowych, cydru, 
esencji i ekstraktów alkoholowych, napojów alkoholowych, 
preparatów alkoholowych do sporządzania napojów, prepa-
ratów do produkcji napojów alkoholowych, alkoholi wyso-
koprocentowych, wina, aperitifów, likierów, miodów pitnych, 
win winogronowych, win owocowych, win alkoholizowa-
nych, białych win, czerwonych win, win alkoholowych, win 
niemusujących, napojów na bazie wina, win białych musują-
cych, win czerwonych musujących.

(210) 540396 (220) 2022 02 28
(731) Virgin Enterprises Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) VIRGIN MOBILE
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, te-
lefoniczne i komunikacyjne, Przenośne urządzenia teleko-
munikacyjne, Urządzenia i przyrządy do przesyłania danych, 
Sprzęt do tworzenia sieci komputerowych i transmisji da-
nych, Mobilne urządzenia do transmisji danych, Systemy 
przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy do telekomuni-
kacji, Sieci telekomunikacyjne, Modemy, Routery sieciowe, 
Instalacje szerokopasmowe, Dekodery, Dekodery telewizyj-
ne, w tym urządzenia posiadające interaktywny przewodnik 
przeglądania i/lub nagrywarkę do nagrywania programów 
telewizyjnych i audio, Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
do użytku w odbiorze programów satelitarnych, naziemnych 
lub kablowych, Urządzenia i przyrządy do przetwarzania, 
transmisji, przechowywania, rejestrowania, odbioru i wyszu-
kiwania danych w postaci zakodowanych danych, tekstu, 
dźwięku, obrazów graficznych lub wideo lub kombinacji 
tych formatów, Nośniki do przechowywania informacji, da-
nych, obrazów i dźwięku, Nośniki do odczytu maszynowego, 
Sprzęt peryferyjny do telewizorów i komputerów, Oprogra-
mowanie do transmisji danych, Oprogramowanie użytkowe, 
w tym oprogramowanie użytkowe do urządzeń mobilnych, 
Aplikacje oprogramowania komputerowego do pobrania, 
Oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowej trans-
misji danych, Oprogramowanie komputerowe i oprogramo-
wanie użytkowe do synchronizacji, transmisji i współdziele-
nia głosu, danych, kalendarza i treści między jednym lub 
większą liczbą urządzeń elektronicznych, do zakupu aplikacji 
podręcznych urządzeń elektronicznych oraz do bezpiecz-
nych, szyfrowanych zakupów, Oprogramowanie systemu 
operacyjnego, Oprogramowanie komputerowe do transmi-
sji strumieniowej, szyfrowania i przechowywania treści au-
dio, wideo, grafiki, tekstu i danych w sieciach komunikacyj-
nych i za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Oprogra-
mowanie wirtualnej sieci prywatnej, Systemy do pobierania 
i aktualizacji oprogramowania komputerowego do i z urzą-
dzeń elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe 
do użytku w związku z transmisją głosu i danych, Kontrolery 
bezprzewodowe do monitorowania i kontrolowania funk-
cjonowania innych urządzeń elektronicznych, Aparatura sie-
ciowa, Routery do sieci Ethernet, Routery do sieci rozległych 
[WAN], Routery bezprzewodowe, Routery do sieci kompute-
rowych, Koncentratory, przełączniki i routery sieci kompute-
rowych, Serwery sieciowe, Serwery komunikacyjne [sprzęt 
komputerowy], Sprzęt komputerowy do serwerów umożli-
wiających dostęp do sieci, Adaptery do sieci Ethernet, Kable 
do sieci Ethernet, Kontrolery do sieci Ethernet, Przełączniki 
do sieci Ethernet, Nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, 
Przełączniki elektryczne, Automatyczne urządzenia przełą-
czające do telekomunikacji, Komputerowe przełączniki sie-
ciowe, Elektroniczne jednostki szyfrujące, 35 Reklama, Zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem, Administracja w biznesie, Usługi 
biurowe, Reklama telewizyjna, Produkcja reklam telewizyj-
nych, Reklama radiowa i telewizyjna, Nabywanie dostępu 
do kanałów telewizyjnych, Usługi reklamowe świadczone 
przez telewizję, Ustalenie słuchalności audycji radiowych 
i oglądalności audycji telewizyjnych, Usługi reklamowe i pu-
blicity świadczone przez telewizję, radio, pocztę, Usługi re-
klamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyj-
nych, Badania rynkowe w celu kompilacji informacji o wi-
dzach telewizyjnych, Dostarczanie informacji biznesowych, 
Kompilacja informacji do komputerowych baz danych, Wy-
najem powierzchni reklamowej, Badania marketingowe, Ba-
dania opinii, Pokazy towarów, Bezpośrednia reklama poczto-
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wa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania, Usługi reklamowe, Trans-
krypcja wiadomości, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Badania dotyczące działalności gospodarczej, Profesjonalne 
doradztwo biznesowe, Wyszukiwanie danych, Gromadzenie, 
na rzecz osób trzecich, różnych taśm, nagrań, płyt kompak-
towych, wideo, płyt DVD, aparatury i instrumentów, wszyst-
kich do nagrywania, odtwarzania i/lub przesyłania dźwięku 
lub informacji wideo, nagrań wideo, CD-Rom, gier wideo, 
aparatury i instrumentów telefoniczne, sprzętu telekomuni-
kacyjnego, telefonów komórkowych, akcesoriów do telefo-
nów komórkowych, sprzętu fotograficznego, aparatury kine-
matograficznej, sprzętu do przetwarzania danych i kompu-
terów, oprogramowania komputerowego w celu umożliwie-
nia klientom wygodnego oglądania i kupowania tych towa-
rów za pośrednictwem fizycznych punktów sprzedaży deta-
licznej i/lub witryn internetowych, Gromadzenie, na rzecz 
osób trzecich, różnych urządzeń radiowych i telewizyjnych, 
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, gier elektronicznych, elek-
tronicznych urządzeń rozrywkowych, gier komputerowych, 
taśm, futerałów, toreb, pokrowców, nośników i pojemników 
przystosowanych do przenoszenie lub przechowywanie 
któregokolwiek z wyżej wymienionych towarów, części i wy-
posażenia do wyżej wymienionych towarów w celu umożli-
wienia klientom wygodnego oglądania i kupowania tych 
towarów za pośrednictwem fizycznych punktów sprzedaży 
detalicznej i/lub witryn internetowych, Gromadzenie, 
na rzecz osób trzecich, różnorodnej biżuterii, zegarków i bre-
loczków, druków, fotografii, plakatów, kalendarzy, czasopism, 
publikacji drukowanych, kubków, odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, podręcznych gier wideo i gier komputerowych, przy-
tulanek, w celu umożliwienia klientom wygodne oglądanie 
i kupowanie tych towarów za pośrednictwem fizycznych 
punktów sprzedaży detalicznej i/lub witryn internetowych, 
38 Telekomunikacja, Usługi telekomunikacyjne, Usługi trans-
misyjne, Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, 
Łączność przez satelitę, Transmisja głosu, danych, obrazów, 
audio, wideo i informacji za pośrednictwem telefonu, telewi-
zji, radia lub Internetu, Transmisja faksów, Usługi komunikacji 
osobistej, Usługi pagerów, Usługi poczty elektronicznej, 
Usługi nadawcze, Transmisja lub nadawanie wiadomości, 
muzyki, informacji lub obrazów za pośrednictwem telefonu, 
telewizji, radia, satelity lub Internetu, Usługi transmisji wiado-
mości, Usługi telekonferencyjne, Udostępnianie informacji 
o telekomunikacji, udostępnianie informacji związanych 
z komunikacją bezprzewodową, Udostępnianie usług tele-
komunikacyjnych oraz nadawczych, Udostępnianie połą-
czeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komputero-
wej, Usługi elektronicznych tablic ogłoszeń, Usługi agencji 
prasowych, Komunikacja za pośrednictwem terminali kom-
puterowych, telefonicznych sieci światłowodowych lub in-
nych mediów, Wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, 
Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, 
Usługi telekomunikacji mobilnej, Usługi dotyczące bramek 
telekomunikacyjnych, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem portali w Internecie, Usługi w zakresie sie-
ci telefonii komórkowej, Usługi sieciowe bezprzewodowej, 
radiowej transmisji danych (wimax), Usługi telekomunikacji 
za pośrednictwem stałego łącza, Usługi operatora wirtualnej 
sieci komórkowej, Zapewnianie szerokopasmowego dostę-
pu telekomunikacyjnego, Usługi w zakresie bezprzewodo-
wej komunikacji szerokopasmowej, udostępnianie szeroko-
pasmowych łączy telekomunikacyjnych, Usługi nadawania 
programów telewizyjnych, Usługi nadawania programów 
radiowych, Usługi nadawania związane z telewizją z protoko-
łem internetowym, Zapewnianie dostępu do telewizji z pro-
tokołem internetowym, Usługi dostępu do Internetu, Usługi 

poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych, Usługi do-
stawcy sieci, mianowicie wynajem i obsługa czasu dostępu 
do sieci danych i baz danych, w szczególności Internetu, 
Usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do bazy danych, 
dzierżawy czasu dostępu do komputerowej bazy danych, 
zapewniania dostępu do komputerowych baz danych, wy-
najmu czasu dostępu do komputerowej bazy danych, Obsłu-
ga sieci jako usługi telekomunikacyjne, Przesyłanie informa-
cji, programów komputerowych, cyfrowych treści medial-
nych i wszelkich innych danych audio, wideo lub obrazów, 
Wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych 
audio, wideo i obrazów, Usługi łączności elektronicznej, Usłu-
gi nadawania telewizji, telewizji kablowej, telewizji satelitar-
nej i telewizji abonamentowej, Usługi nadawania i wyszuki-
wania wideotekstu i tekstu na ekranie telewizyjnym, Obsługa 
krótkich wiadomości (sms), Przesyłanie krótkich informacji 
tekstowych, Usługi przesyłania audio, Fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych, 
Usługi informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienio-
nych usług świadczone online z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Usługi informacyjne i doradcze w związku 
z wyżej wymienionymi usługami świadczonymi przez sieć 
telekomunikacyjną.

(210) 540409 (220) 2022 02 28
(731) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) ITPE
(510), (511) 1 Gazowe węglowodory, Gaz (do użytku prze-
mysłowego), 4 Biopaliwa, Dodatki niechemiczne do paliwa, 
Paliwa i materiały oświetleniowe, Paliwa, Paliwa węglowodo-
rowe, Paliwa gazowe, Paliwa ze źródeł biologicznych, Paliwa 
wyrabiane z węgla antracytowego i koksu, Paliwo gazowe, 
Paliwo z biomasy, Gazy do użytku jako paliwo, Preparaty 
wspomagające spalanie paliw kopalnych, Smary, przemysło-
we tłuszcze, woski i płyny, Oleje techniczne, Węgiel, Koks, 
Olej gazowy do ogrzewania przemysłowego, Paliwo meta-
nolowe, 7 Filtry [części maszyn lub silników], Filtry do gazów 
[maszyny], Filtry paliwa, Kompresory gazowe, Kotły maszy-
nowe [parowe], Kotły parowe [części maszyn], Kotły parowe 
do produkcji pary [części maszyn], Kotły parowe do wytwa-
rzania prądu, inne niż przeznaczone do pojazdów lądowych, 
Ładowarki pieców, Maszyny do rafinacji ropy naftowej, Ma-
szyny wykorzystujące sprężone powietrze, Palniki spawalni-
cze, Podgrzewacze wody [części maszyn], Pompy, kompre-
sory i dmuchawy, Rozruszniki do pomp, Silniki do maszyn, 
Silniki do sprężarek, Silniki hydrauliczne, Silnikowe pompy 
paliwowe, Spawarki i lutownice, Sprężarki, Termiczne palniki 
[maszyny], Urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, 9 Urzą-
dzenia do kontroli i regulacji ciepła, Czujniki, detektory i in-
strumenty monitorujące, Detektory gazów spalinowych, De-
tektory dwutlenku węgla, Detektory ciepła, Detektory drgań, 
Elektroniczne jednostki sterujące, Fotowoltaiczne urządzenia 
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii sło-
necznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Komputerowe 
oprogramowanie użytkowe, Kontrolery i regulatory, Mierniki, 
Monitorujące urządzenia [elektryczne], Oprogramowanie 
bioinformatyczne, Oprogramowanie do inżynierii chemicz-
nej, Piece do użytku laboratoryjnego, Piece do doświadczeń 
laboratoryjnych, Piece do suszenia do użytku laboratoryjne-
go, Piece do użytku w eksperymentach, Piece grzewcze spe-
cjalnie przystosowane do eksperymentów laboratoryjnych, 
Przyrządy chromatograficzne do użytku naukowego lub la-
boratoryjnego, Przyrządy do badania materiałów, Przyrządy 
laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego, Miarki [przy-
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rządy miernicze], Publikacje elektroniczne, Regulatory elek-
troniczne, Regulatory energii, Regulatory temperatury, Regu-
latory termiczne, Regulatory termostatyczne, Rejestratory 
elektryczne, Skanery biometryczne, Skanery podczerwieni, 
Sonary, Transformatory, Urządzenia do monitorowania, Urzą-
dzenia do testowania i kontroli jakości, Urządzenia fotowolta-
iczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia na-
ukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elek-
trycznej, 11 Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, 
Rozpraszacze ciepła do urządzeń do chłodzenia, Rozprasza-
cze ciepła do urządzeń do ogrzewania, Rozpraszacze ciepła 
do urządzeń do wentylacji, Wymienniki ciepła do usuwania 
gazów spalinowych, Filtry do oczyszczania powietrza, Sepa-
ratory do oczyszczania powietrza, Filtry do oczyszczania 
wody, Separatory do oczyszczania gazu, Urządzenia 
do oczyszczania wody, Urządzenia do oczyszczania powie-
trza, Urządzenia do oczyszczania gazu, Urządzenia 
do oczyszczania gazów spalinowych, Przemysłowe urządze-
nia do oczyszczania powietrza, Instalacje do spalania gazów, 
Instalacje do gromadzenia gazów, Piece przemysłowe, Prze-
mysłowe urządzenia grzewcze, Przemysłowe instalacje 
grzewcze, Piece do odzyskiwania metali, Instalacje do spala-
nia termicznego, Aparatura do podgrzewania powietrza, 
Aparatura grzewcza do pieców, Aparatura grzewcza na ener-
gię słoneczną, Armatury grzewcze, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Bojlery przemysłowe, Dysze regulują-
ce [części pieców], Elementy grzewcze, Filtry do gazów [do-
mowe lub przemysłowe instalacje], Filtry do instalacji prze-
mysłowych, Filtry do oczyszczaczy powietrza, Filtry 
do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysło-
wych instalacji], Filtry do wody do użytku przemysłowego, 
Filtry powietrza do instalacji przemysłowych, Filtry powietrza 
do celów przemysłowych, Gazowe piece kombinowane 
do użytku przy produkcji stali, Gazowe piece nagrzewcze, 
Gazowe podgrzewacze wody, Generatory pary, Grzejniki 
przemysłowe, Instalacje chłodnicze, Instalacje do obróbki 
przemysłowej, Instalacje do oczyszczania gazu, Instalacje 
do oczyszczania oleju, Instalacje do oczyszczania wody, In-
stalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje grzewcze, Insta-
lacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia do chło-
dzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje 
i urządzenia do uzdatniania powietrza, Instalacje i urządzenia 
grzewcze, Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły do instala-
cji grzewczych, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Kotły 
grzewcze, Kotły jako części instalacji centralnego ogrzewa-
nia, Kotły paleniskowe, Kotły parowe do wytwarzania pary 
[inne niż części maszyn], Kotły parowe, inne niż części ma-
szyn, Oczyszczacze powietrza, Palniki, bojlery i podgrzewa-
cze, Piece do odzyskiwania gazu, Piece do obróbki cieplnej, 
Piece do ogrzewania powietrza, Piece do ogrzewania cen-
tralnego, Piece do spalania, Piece do stosowania w przemy-
śle elektronicznym, Piece do topienia [do celów przemysło-
wych], Piece elektryczne, Piece dyfuzyjne do celów przemy-
słowych, Piece do zwęglania [do celów przemysłowych], 
Piece do użytku przemysłowego, Piece elektryczne [do ce-
lów przemysłowych], Piece grzewcze do celów przemysło-
wych, Piece grzewcze, Piece nagrzewcze, Piece na paliwa 
stałe, Piece obrotowe [do celów przemysłowych], Piece od-
lewnicze, Piece opalane gazem, Piece przeznaczone do użyt-
ku w przemyśle chemicznym i szklarskim, Piece słoneczne, 
Piece [urządzenia grzewcze], Piece wgłębne [do celów prze-
mysłowych], Piece wytwarzające gaz [do celów przemysło-
wych], Piekarniki i piece przemysłowe (nie do żywności i na-
pojów), Przemysłowe piece, Przemysłowe instalacje chłodni-
cze, Przemysłowe instalacje do suszenia, Przewody i urządze-
nia do transportu gazów spalinowych, Rury do kotłów 

grzewczych, Sterylizatory, Urządzenia do chromatografii ga-
zowej do celów przemysłowych, Urządzenia do chromato-
grafii cieczowej do użytku przemysłowego, Urządzenia 
do destylacji do celów przemysłowych, Urządzenia do ob-
róbki chemicznej, Wielkie piece, Zespoły pieców, Instalacje 
do odzyskiwania ciepła z powietrza, Piece do spopielania, 
Piece do spopielania ze złożem fluidalnym, 19 Asfalt, Asfalt, 
smoła i bitumy, Szkło budowlane, Szkło izolacyjne, Szkło war-
stwowe, 40 Oczyszczanie gazów, Oczyszczanie powietrza, 
Filtracja gazów, Chemiczny recykling produktów odpado-
wych, Obróbka odpadów przemysłowych w celu sekwestra-
cji dwutlenku węgla, Odzyskiwanie metali szlachetnych, Wy-
twarzanie energii elektrycznej wykorzystujące sekwestrację 
dwutlenku węgla, 41 Kursy szkoleniowe, Organizowanie se-
minariów, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publika-
cja i redagowanie książek, Publikacja materiałów edukacyj-
nych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie czasopism, 
Publikowanie książek, Publikowanie podręczników, Semina-
ria, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia 
przemysłowe, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnia-
nie elektronicznych publikacji on-line, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), 42 Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do zarządzania energią, Opracowywanie syste-
mów do zarządzania energią i prądem, Pomiary i analizy emi-
sji gazów cieplarnianych, Badania naukowe i przemysłowe, 
Badania naukowe dotyczące chemii, Badania naukowe doty-
czące ekologii, Badania geofizyczne dla przemysłu gazowni-
czego, Usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej, Opraco-
wywanie programów komputerowych do analizowania emi-
sji gazów spalinowych, Opracowanie projektów technicz-
nych w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla [off-
set CO2], Udzielanie informacji naukowej i doradztwa w za-
kresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, Badania w za-
kresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla, Usługi naukowe 
i technologiczne, Analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, 
Analiza naukowa, Analiza biochemiczna, Analiza zachowania 
środków chemicznych, Testowanie i analiza materiałów, Ba-
dania technologiczne, Badania naukowe, Badania bioche-
miczne, Badania chemiczne, Badania chemiczno-technolo-
giczne, Badania dotyczące zasobów mineralnych, Badania 
dotyczące ochrony środowiska, Badania z zakresu analizowa-
nia odpadów, Badania laboratoryjne w dziedzinie chemii, 
Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Usługi 
doradcze związane z badaniami w dziedzinie ochrony śro-
dowiska, Badania biotechnologiczne dotyczące przemysłu, 
Badania i analizy naukowe, Badania laboratoryjne, Badania 
inżynieryjne, Badania materiałowe, Badania techniczne, Ba-
dania techniczne w dziedzinie kompensacji emisji dwutlen-
ku węgla, Certyfikacja [kontrola jakości], Doradztwo techno-
logiczne, Inżynieria chemiczna, Inżynieria mechaniczna, In-
żynieria techniczna, Laboratoria badawcze, Laboratoria che-
miczne, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Opra-
cowywanie podręczników technicznych, Opracowywanie 
procesów przemysłowych, Opracowywanie produktów, 
Projektowanie techniczne, Prowadzenie badań inżynierskich, 
Prowadzenie badań naukowych, Prowadzenie badań [tech-
nicznych], Prowadzenie badań i opracowywanie projektów 
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych 
źródeł energii, Sporządzanie raportów naukowych, Sporzą-
dzanie raportów technologicznych, Sporządzanie raportów 
technicznych, Usługi badawczo-rozwojowe.

(210) 540410 (220) 2022 02 28
(731) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ITPE

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.11, 26.11.12
(510), (511) 1 Gazowe węglowodory, Gaz (do użytku prze-
mysłowego), 4 Biopaliwa, Dodatki niechemiczne do paliwa, 
Paliwa i materiały oświetleniowe, Paliwa, Paliwa węglowodo-
rowe, Paliwa gazowe, Paliwa ze źródeł biologicznych, Paliwa 
wyrabiane z węgla antracytowego i koksu, Paliwo gazowe, 
Paliwo z biomasy, Gazy do użytku jako paliwo, Preparaty 
wspomagające spalanie paliw kopalnych, Smary, przemysło-
we tłuszcze, woski i płyny, Oleje techniczne, Węgiel, Koks, 
Olej gazowy do ogrzewania przemysłowego, Paliwo meta-
nolowe, 7 Filtry [części maszyn lub silników], Filtry do gazów 
[maszyny], Filtry paliwa, Kompresory gazowe, Kotły maszy-
nowe [parowe], Kotły parowe [części maszyn], Kotły parowe 
do produkcji pary [części maszyn], Kotły parowe do wytwa-
rzania prądu, inne niż przeznaczone do pojazdów lądowych, 
Ładowarki pieców, Maszyny do rafinacji ropy naftowej, Ma-
szyny wykorzystujące sprężone powietrze, Palniki spawalni-
cze, Podgrzewacze wody [części maszyn], Pompy, kompre-
sory i dmuchawy, Rozruszniki do pomp, Silniki do maszyn, 
Silniki do sprężarek, Silniki hydrauliczne, Silnikowe pompy 
paliwowe, Spawarki i lutownice, Sprężarki, Termiczne palniki 
[maszyny], Urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, 9 Urzą-
dzenia do kontroli i regulacji ciepła, Czujniki, detektory i in-
strumenty monitorujące, Detektory gazów spalinowych, De-
tektory dwutlenku węgla, Detektory ciepła, Detektory drgań, 
Elektroniczne jednostki sterujące, Fotowoltaiczne urządzenia 
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii sło-
necznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Komputerowe 
oprogramowanie użytkowe, Kontrolery i regulatory, Mierniki, 
Monitorujące urządzenia [elektryczne], Oprogramowanie 
bioinformatyczne, Oprogramowanie do inżynierii chemicz-
nej, Piece do użytku laboratoryjnego, Piece do doświadczeń 
laboratoryjnych, Piece do suszenia do użytku laboratoryjne-
go, Piece do użytku w eksperymentach, Piece grzewcze spe-
cjalnie przystosowane do eksperymentów laboratoryjnych, 
Przyrządy chromatograficzne do użytku naukowego lub la-
boratoryjnego, Przyrządy do badania materiałów, Przyrządy 
laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego, Miarki [przy-
rządy miernicze], Publikacje elektroniczne, Regulatory elek-
troniczne, Regulatory energii, Regulatory temperatury, Regu-
latory termiczne, Regulatory termostatyczne, Rejestratory 
elektryczne, Skanery biometryczne, Skanery podczerwieni, 
Sonary, Transformatory, Urządzenia do monitorowania, Urzą-
dzenia do testowania i kontroli jakości, Urządzenia fotowolta-
iczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia na-
ukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elek-
trycznej, 11 Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, 
Rozpraszacze ciepła do urządzeń do chłodzenia, Rozprasza-
cze ciepła do urządzeń do ogrzewania, Rozpraszacze ciepła 
do urządzeń do wentylacji, Wymienniki ciepła do usuwania 
gazów spalinowych, Filtry do oczyszczania powietrza, Sepa-
ratory do oczyszczania powietrza, Filtry do oczyszczania 
wody, Separatory do oczyszczania gazu, Urządzenia 
do oczyszczania wody, Urządzenia do oczyszczania powie-
trza, Urządzenia do oczyszczania gazu, Urządzenia 
do oczyszczania gazów spalinowych, Przemysłowe urządze-
nia do oczyszczania powietrza, Instalacje do spalania gazów, 
Instalacje do gromadzenia gazów, Piece przemysłowe, Prze-

mysłowe urządzenia grzewcze, Przemysłowe instalacje 
grzewcze, Piece do odzyskiwania metali, Instalacje do spala-
nia termicznego, Aparatura do podgrzewania powietrza, 
Aparatura grzewcza do pieców, Aparatura grzewcza 
na energię słoneczną, Armatury grzewcze, Automatyczne 
instalacje do transportu popiołu, Bojlery przemysłowe, Dy-
sze regulujące [części pieców], Elementy grzewcze, Filtry 
do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], Filtry 
do instalacji przemysłowych, Filtry do oczyszczaczy powie-
trza, Filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub 
przemysłowych instalacji], Filtry do wody do użytku prze-
mysłowego, Filtry powietrza do instalacji przemysłowych, 
Filtry powietrza do celów przemysłowych, Gazowe piece 
kombinowane do użytku przy produkcji stali, Gazowe piece 
nagrzewcze, Gazowe podgrzewacze wody, Generatory 
pary, Grzejniki przemysłowe, Instalacje chłodnicze, Instalacje 
do obróbki przemysłowej, Instalacje do oczyszczania gazu, 
Instalacje do oczyszczania oleju, Instalacje do oczyszczania 
wody, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje grzew-
cze, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządze-
nia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, 
Instalacje i urządzenia grzewcze, Kotły do centralnego 
ogrzewania, Kotły do instalacji grzewczych, Kotły gazowe 
do ogrzewania wody, Kotły grzewcze, Kotły jako części insta-
lacji centralnego ogrzewania, Kotły paleniskowe, Kotły paro-
we do wytwarzania pary [inne niż części maszyn], Kotły pa-
rowe, inne niż części maszyn, Oczyszczacze powietrza, Pal-
niki, bojlery i podgrzewacze, Piece do odzyskiwania gazu, 
Piece do obróbki cieplnej, Piece do ogrzewania powietrza, 
Piece do ogrzewania centralnego, Piece do spalania, Piece 
do stosowania w przemyśle elektronicznym, Piece do topie-
nia [do celów przemysłowych], Piece elektryczne, Piece dy-
fuzyjne do celów przemysłowych, Piece do zwęglania 
[do celów przemysłowych], Piece do użytku przemysłowe-
go, Piece elektryczne [do celów przemysłowych], Piece 
grzewcze do celów przemysłowych, Piece grzewcze, Piece 
nagrzewcze, Piece na paliwa stałe, Piece obrotowe [do ce-
lów przemysłowych], Piece odlewnicze, Piece opalane ga-
zem, Piece przeznaczone do użytku w przemyśle chemicz-
nym i szklarskim, Piece słoneczne, Piece [urządzenia grzew-
cze], Piece wgłębne [do celów przemysłowych], Piece wy-
twarzające gaz [do celów przemysłowych], Piekarniki i piece 
przemysłowe (nie do żywności i napojów), Przemysłowe 
piece, Przemysłowe instalacje chłodnicze, Przemysłowe in-
stalacje do suszenia, Przewody i urządzenia do transportu 
gazów spalinowych, Rury do kotłów grzewczych, Steryliza-
tory, Urządzenia do chromatografii gazowej do celów prze-
mysłowych, Urządzenia do chromatografii cieczowej 
do użytku przemysłowego, Urządzenia do destylacji do ce-
lów przemysłowych, Urządzenia do obróbki chemicznej, 
Wielkie piece, Zespoły pieców, Instalacje do odzyskiwania 
ciepła z powietrza, Piece do spopielania, Piece do spopiela-
nia ze złożem fluidalnym, 19 Asfalt, Asfalt, smoła i bitumy, 
Szkło budowlane, Szkło izolacyjne, Szkło warstwowe, 
40 Oczyszczanie gazów, Oczyszczanie powietrza, Filtracja 
gazów, Chemiczny recykling produktów odpadowych, Ob-
róbka odpadów przemysłowych w celu sekwestracji dwu-
tlenku węgla, Odzyskiwanie metali szlachetnych, Wytwarza-
nie energii elektrycznej wykorzystujące sekwestrację dwu-
tlenku węgla, 41 Kursy szkoleniowe, Organizowanie semina-
riów, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja 
i redagowanie książek, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikacja prac naukowych, Publikowanie czasopism, Publi-
kowanie książek, Publikowanie podręczników, Seminaria, 
Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia 
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przemysłowe, Udostępnianie publikacji on-line, Udostęp-
nianie elektronicznych publikacji on-line, Usługi edukacyj-
ne i instruktażowe, Usługi wydawnicze (w tym elektronicz-
ne usługi wydawnicze), 42 Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do zarządzania energią, Opracowywanie 
systemów do zarządzania energią i prądem, Pomiary i ana-
lizy emisji gazów cieplarnianych, Badania naukowe i prze-
mysłowe, Badania naukowe dotyczące chemii, Badania na-
ukowe dotyczące ekologii, Badania geofizyczne dla prze-
mysłu gazowniczego, Usługi inżynieryjne dla branży ga-
zowniczej, Opracowywanie programów komputerowych 
do analizowania emisji gazów spalinowych, Opracowanie 
projektów technicznych w zakresie równoważenia emisji 
dwutlenku węgla [offset CO2], Udzielanie informacji nauko-
wej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku 
węgla, Badania w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku 
węgla, Usługi naukowe i technologiczne, Analiza laborato-
ryjna w dziedzinie chemii, Analiza naukowa, Analiza bio-
chemiczna, Analiza zachowania środków chemicznych, Te-
stowanie i analiza materiałów, Badania technologiczne, Ba-
dania naukowe, Badania biochemiczne, Badania chemicz-
ne, Badania chemiczno-technologiczne, Badania dotyczą-
ce zasobów mineralnych, Badania dotyczące ochrony śro-
dowiska, Badania z zakresu analizowania odpadów, Badania 
laboratoryjne w dziedzinie chemii, Badania w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, Usługi doradcze związa-
ne z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, Badania 
biotechnologiczne dotyczące przemysłu, Badania i analizy 
naukowe, Badania laboratoryjne, Badania inżynieryjne, Ba-
dania materiałowe, Badania techniczne, Badania technicz-
ne w dziedzinie kompensacji emisji dwutlenku węgla, Cer-
tyfikacja [kontrola jakości], Doradztwo technologiczne, In-
żynieria chemiczna, Inżynieria mechaniczna, Inżynieria 
techniczna, Laboratoria badawcze, Laboratoria chemiczne, 
Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Opracowy-
wanie podręczników technicznych, Opracowywanie pro-
cesów przemysłowych, Opracowywanie produktów, Pro-
jektowanie techniczne, Prowadzenie badań inżynierskich, 
Prowadzenie badań naukowych, Prowadzenie badań [tech-
nicznych], Prowadzenie badań i opracowywanie projektów 
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych 
źródeł energii, Sporządzanie raportów naukowych, Sporzą-
dzanie raportów technologicznych, Sporządzanie rapor-
tów technicznych, Usługi badawczo-rozwojowe.

(210) 540425 (220) 2022 03 29
(731) WĘGIEŁEK KATARZYNA, Kazimierz Dolny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘGIEŁEK TREEHOUSE

(531) 05.01.04, 05.01.05, 05.01.16, 07.01.24, 14.11.02, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi budowlane, 43 Tymczasowe zakwate-
rowanie.

(210) 540430 (220) 2022 02 28
(731) KUGANDA STANISŁAW, Zabagnie;
MAJ PIOTR, Wierzchowisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nest

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07
(510), (511) 35 Rachunkowość komputerowa, Skompute-
ryzowana rachunkowość, Zarządzanie rachunkowością, 
Księgowość i rachunkowość, Doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], 
Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, Przygoto-
wanie skomputeryzowanej rachunkowości, Rachunkowość 
w szczególności księgowość, Rachunkowość, księgowość 
i audyt, Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku 
[rachunkowość], Rachunkowość w zakresie zarządzania kosz-
tami, Udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunko-
wość], Rachunkowość na rzecz osób trzecich, Doradztwo 
i informacja dotycząca rachunkowości, Usługi doradcze 
dotyczące rachunkowości handlowej, Usługi doradcze i in-
formacyjne dotyczące rachunkowości, Doradztwo i pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two księgowe w zakresie podatków, Doradztwo księgowe 
w zakresie sporządzania zeznań podatkowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 540483 (220) 2022 03 01
(731) BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) billbird Grupa Polskie ePłatności S.A.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwiają-
ce przetwarzanie opłat elektronicznych, platformy oprogra-
mowania komputerowego, oprogramowanie dla urządzeń 
mobilnych do realizacji płatności elektronicznych, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające integrację terminali 
płatniczych z systemami kasowymi oraz obsługę faktur, opro-
gramowanie do obsługi paczek, akcji rabatowych, lojalnościo-
wych i promocji, oprogramowanie do obsługi doładowań 
do telefonów i rejestracji kart SIM, oprogramowanie umoż-
liwiające dokonanie płatności za rachunki oraz dokonanie 
przekazów pieniężnych w różnych walutach, oprogramowa-
nie do obsługi doładowań energetycznych, oprogramowanie 
do obsługi rezerwacji biletów, oprogramowanie do obsługi 
kart przedpłaconych, oprogramowanie do obsługi loterii, 
czytniki, skanery, elektroniczne terminale płatnicze, termina-
le elektroniczne do punktów sprzedaży, przewodowe i bez-
przewodowe komputerowe urządzenia peryferyjne, mobilne 
aplikacje, sprzęt przetwarzający dane i komputery do umożli-
wiania płatności online, części i osprzęt do wszystkich uprzed-
nio wymienionych towarów, 36 Usługi finansowe umożliwia-
jące dokonywanie bezkontaktowych płatności mobilnych 
w punktach sprzedaży detalicznej, online i hurtowej, usługi 



20 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT19/2022

finansowe umożliwiające posiadaczowi karty wypłatę gotów-
ki, usługi finansowe dotyczące kart flotowych, elektroniczne 
transakcje pieniężne, elektroniczne transakcje za pomocą kart 
kredytowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debe-
towych, kart płatniczych, kart przedpłaconych, udostępnianie 
wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali elektro-
nicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów, trans-
fer pieniądza elektronicznego, finansowe usługi w zakresie 
przedpłacania, usługi zwrotu kosztów za transakcje interneto-
we, usługi w zakresie doładowania telefonów komórkowych, 
usługi związane z dokonywaniem płatności on-line, doradz-
two finansowe w zakresie przeprowadzania bezgotówko-
wych transakcji płatniczych, rozliczanie i uzgadnianie trans-
akcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci 
komunikacyjnych, usługi finansowe w zakresie umożliwiania 
transferu środków pieniężnych, usługi informacyjne, i dorad-
cze w zakresie uprzednio wymienionych usług, 38 Przesyła-
nie informacji dotyczących usług finansowych przez internet, 
usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania 
informacji finansowych, udostępnianie urządzeń transmisyj-
nych umożliwiających wymianę danych dotyczących finan-
sów drogą elektroniczną, Udostępnianie komputerowych baz 
danych dotyczących działalności finansowej, 42 Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego dla 
usług finansowych instalacje i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie i opracowywanie interfejsów 
programowania aplikacji, usługi w zakresie pomocy technicz-
nej w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących opro-
gramowania komputerowego.

(210) 540508 (220) 2022 03 01
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06, 02.09.01
(510), (511) 30 Batony, biszkopty, bombonierki, chałwa, cia-
sta, ciastka, cukierki, czekolady, draże, galaretki, gumy do żu-
cia, herbatniki, lizaki, lody, praliny, rogale, sezamki, słodycze, 
wafelki, wafle, żelki, wyroby cukiernicze.

(210) 540520 (220) 2022 03 02
(731) BIERNACIK-BAŃKOWSKA MARIA REVITUM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVIGO + Suplement diety BEZ konserwantów 

Zaufaj naturze

(531) 05.07.02, 05.07.24, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15, 
24.17.05

(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 44 Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 540533 (220) 2022 03 02
(731) BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WONTECH

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i weteryna-
ryjne, Lasery do użytku medycznego, Lasery do zabiegów 
kosmetycznych twarzy i skóry, Lasery do celów medycznych, 
Lasery do niemedycznego użytku kosmetycznego, Lasery 
do usuwania tatuaży, Urządzenia medyczne i estetyczne 
do zabiegów odmładzających i pielęgnacyjnych do zabie-
gów kosmetycznych, medycznych i dermatologicznych 
skóry, Urządzenia do przeprowadzania zabiegów z zakresu 
poprawy wyglądu i sylwetki.

(210) 540589 (220) 2022 03 04
(731) RISE 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ai360

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie marketingowe do wyszu-
kiwania, Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania 
dla osób trzecich, Oprogramowanie marketingowe do wy-
szukiwania, Oprogramowanie komputerowe do analizy in-
formacji rynkowych, Oprogramowanie do sztucznej inteli-
gencji do analizy, Oprogramowanie do uczenia maszynowe-
go do analizy, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja 
do marketingu i reklamy, 35 Marketing cyfrowy, Marketing 
internetowy, Informacja marketingowa, Reklama i marke-
ting, Usługi agencji marketingowych, Usługi doradztwa 
w zakresie marketingu, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Prowadzenie badań marketingowych, Analizy 
w zakresie marketingu, Analiza trendów marketingowych, 
Usługi w zakresie marketingu baz danych, Analizy gospo-
darcze, Analizy odbioru reklamy, Analizy badań rynkowych, 
Analizy funkcjonowania firm, Analizy statystyk handlowych, 
Prognozy i analizy ekonomiczne, Analizy danych badań ryn-
kowych, Analizy kosztów i korzyści, Analizy w zakresie rekla-
my, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Usługi w za-
kresie analizy cen, Badania rynku i analizy biznesowe, Analizy 
ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności towarów, 
Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towa-
rów, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności 
antyków, Zbieranie i analizy informacji i danych związanych 
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie 
statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, 
Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabyw-
czych konsumentów świadczone za pomocą danych senso-
rycznych, jakościowych i ilościowych, Marketing finansowy, 
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Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w za-
kresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu 
baz danych, Reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, Dostarczanie informacji marketingowej, Planowanie 
strategii marketingowych, Opracowanie koncepcji marketin-
gowych, Rozwój planu marketingowego, Doradztwo w za-
kresie zarządzania marketingowego.

(210) 540609 (220) 2022 03 04
(731) NEOTHERM HERZYK, RUTKA, NOWAK SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) overwool

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 Izolacje budynków, Docieplenia i ocieple-
nia budynków, Ciepłochronne materiały, Wełna mineralna, 
Materiały wypełniające, uszczelniające, izolacyjne naturalne, 
syntetyczne i półprzetworzone.

(210) 540644 (220) 2022 03 04
(731) HASTON CITY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ARDEN
(510), (511) 41 Usługi w zakresie organizowania i obsługi 
przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń 
i zjazdów, Nauczania i rozrywki, prowadzenie szkoleń, narad, 
odczytów i spotkań towarzyskich, prowadzenie dyskotek, 
43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Usługi 
hotelarskie, Usługi w zakresie schronisk turystycznych, Usługi 
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołó-
wek, bistro, Usługi cateringowe, Usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, Usługi wynajmowania sal na posiedze-
nia, Usługi campingowe, gastronomiczne, obsługa przyjęć 
okazjonalnych, rezerwacje hotelowe i biletowe, obsługa tu-
rystów i podróżnych, opieka nad dziećmi, usługi świadczone 
przez hotele, restauracje, restauracje samoobsługowe, go-
spody, bary szybkiej obsługi, motele, zajazdy, herbaciarnie, 
winiarnie, domy wypoczynkowe, usługi zakwaterowania 
tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne.

(210) 540731 (220) 2022 03 09
(731) IB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biały Dunajec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTHOTEL ib Lucylla

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Hotele, hoste-
le i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na posiedzenia, Motele, Organizowanie 
zakwaterowania dla turystów, Oferowanie zakwaterowania 
tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Ośrodki 

wypoczynkowe, Pensjonaty, domy gościnne, Udostępnianie 
terenów i sprzętu kempingowego, Udostępnianie zakwa-
terowania tymczasowego dla gości, Usługi biur podróży 
w zakresie organizowania zakwaterowania, Usługi w zakresie 
zakwaterowania wakacyjnego, Wynajem domków letnisko-
wych, Wynajem domów letniskowych, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], Bary, Kawiarnia, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], 
Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywa-
nie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przy-
gotowywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące da-
nia na wynos, Pizzerie, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi 
kawiarni, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji ho-
telowych, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie bankietów, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie go-
towania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania po-
siłków, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia 
w napoje, Serwowanie napojów alkoholowych, Usługi re-
stauracyjne łącznie z wyszynkiem.

(210) 540734 (220) 2022 03 08
(731) KOSAKOWSKA AGNIESZKA, ZIELIŃSKA EWA 

CONSISTE SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) co consiste

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 18 Wyroby ze skóry, w tym paski, torby, kurdy-
bany, pudełka, breloki, portmonetki, galanteria, 35 Sprzedaż 
artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów dekorujących 
wnętrza, kurdybanów, wyrobów ze skóry, w tym pasków, 
portmonetek, torebek, breloków, galanterii, biżuterii, mebli, 
w tym wykończonych skórą, odzieży, obuwia, wykonanych 
ze skóry okładek do książek, albumów, katalogów, kalenda-
rzy, pokryć i okładzin ściennych, w tym okładzin ze skóry, 
artykułów rzemieślniczych skórzanych i tekstylnych, sprzętu 
oświetleniowego, w tym lamp, żyrandoli, abażurów, materia-
łów, w tym materiałów tapicerskich, zdobionych skór obicio-
wych, stoisk wystawowych, materiałów budowlanych, arty-
kułów instalacyjnych: elektrycznych, sanitarnych, wodno-ka-
nalizacyjnych, gazowych, Usługi związane z prowadzeniem 
przedstawicielstwa handlowego podmiotów zagranicznych, 
Usługi agencji importowo – eksportowej, Usługi marketin-
gowe i promocyjne, Wydawanie i dystrybucja materiałów 
reklamowych, Administrowanie działalnością handlową 
i gospodarczą, Usługi reklamowe na rzecz promocji e-han-
dlu (ecommerce), Reklama internetowa, Reklama online 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, Dekorowanie wystaw, Pośrednictwo handlowe 
w obrocie: dziełami sztuki, wyrobami jubilerskimi, biżuterią, 
Reprezentowanie interesów osób trzecich, Zarządzanie gale-
riami oferującymi dzieła sztuki, Organizowanie targów i wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, 42 Projektowanie 
wnętrz, wzornictwo przemysłowe, projektowanie graficzne, 
projektowanie budowlane, ekspertyzy zakończone raporta-
mi w zakresie: budownictwa, konserwacji budowli, meblar-
stwa, obróbki i ozdobnego tłoczenia skór.
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(210) 540811 (220) 2022 03 10
(731) ZAKŁADY MIĘSNE NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINY TRADYCYJNE KASZUBSKA WĘDZARNIA

(531) 27.05.01, 06.07.08, 25.01.01
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Przetwory mięsne, Przetwory 
z krwi, Pasztety, Konserwy mięsne, Podroby, Wyroby garma-
żeryjne zawarte w tej klasie, Liofilizowane mięso.

(210) 540938 (220) 2022 03 14
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) Hasco - lek - Życie bez bólu
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Wyroby medyczne w postaci kapsu-
łek i tabletek, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutycz-
ne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty ziołowe, prepa-
raty ziołowo-witaminowe, Doustne środki przeciwbólowe, 
35 Usługi promocyjne i reklamowe związane ze wspiera-
niem i stymulowaniem rozwoju ochrony i profilaktyki zdro-
wotnej, Usługi promocyjne i reklamowe w zakresie promo-
wania zdrowego życia, zdrowej żywności oraz racjonalnego 
odżywiania, Usługa związana z promocją pomocy dzieciom, 
Organizowanie aukcji publicznych, Promowanie i wspieranie 
rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowotnej, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Doradz-
two w zakresie nauki, edukacji, kształcenia, oświaty i wy-
chowania, Informacja o edukacji, Szkolenie i doskonalenie 
umiejętności terapeutów, rehabilitantów, organizacja i pro-
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, szkoleń, konkursów oraz targów i wystaw edukacyj-
nych i kulturalnych, 44 Usługi medyczne, Usługi klinik me-
dycznych, Pomoc medyczna, Fizjoterapia, Opieka Medyczna, 
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakre-
sie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi farmaceutyczne, 
Doradztwo żywieniowe, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony 
zdrowia, Doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego.

(210) 540951 (220) 2022 03 15
(731) DOWNAROWICZ KATARZYNA BIOLCHEMICZNA, 

Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bc BIOLCHEMICZNA.COM

(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauczanie, Nauczanie indywidualne, Prowa-
dzenie kursów, Świadczenie usług edukacyjnych dotyczą-
cych biologii, Świadczenie usług edukacyjnych dotyczących 
chemii, Organizowanie i przeprowadzanie zajęć grupowych 
w zakresie biologii, Organizowanie i przeprowadzanie zajęć 
grupowych w zakresie chemii.

(210) 540967 (220) 2022 03 15
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOSKANIA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 Zestaw mebli.

(210) 540982 (220) 2022 03 16
(731) ALMA-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew
(540) (znak słowny)
(540) ALMA-COLOR
(510), (511) 1 Odczynniki i składniki chemiczne do pro-
dukcji farb i lakierów, żywice akrylowe, dodatki ulepszające 
do farb i lakierów, Rozcieńczalniki do użytku przemysłowego, 
2 Lakiery i podkłady do lakierów, powłoki i farby nawierzch-
niowe, Lakiery samochodowe: lakiery akrylowe w różnych 
kolorach, lakiery o efekcie metalicznym i perłowym, lakiery 
bezbarwne, podkłady reaktywne i wypełniające, kity szpa-
chlowe, pasty polerskie, powłoki zabezpieczające podwozia 
samochodowe, lakiery dla przemysłu meblowego: podkłady 
izolujące, podkłady wypełniające, lakiery nawierzchniowe, la-
kiery na tworzywa sztuczne, lakiery dla obuwnictwa, lakiery 
na sprzęt RTV, AGD i akcesoria meblowe, lakiery do metali-
zacji, podkłady korekcyjne, farby i lakiery do zabezpieczeń 
antykorozyjnych powierzchni stalowych, aluminiowych, 
ocynkowanych i betonowych, rozcieńczalniki do lakierów 
i farb, 17 Lakiery, farby, podkłady i powłoki izolacyjne oraz 
uszczelniające, 42 Badania techniczne oraz usługi doradztwa 
technicznego i ekspertyzy w zakresie doboru i użytkowania: 
lakierów i podkładów do lakierów, powłok i farb nawierzch-
niowych, lakierów samochodowych, lakierów dla przemysłu 
meblowego, lakierów na tworzywa sztuczne, lakierów dla 
obuwnictwa, lakierów na sprzęt RTV, AGD i akcesoria meblo-
we, lakierów do metalizacji, farb i lakierów do zabezpieczeń 
antykorozyjnych, lakierów, farb, podkładów i powłok izola-
cyjnych oraz uszczelniających.

(210) 540988 (220) 2022 03 16
(731) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) MOGINTO
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Aperitify bezalko-
holowe, koktajle bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezal-
koholowe, sorbety w postaci napojów, Napoje izotoniczne, 
Napoje musujące, Piwo, Soki i nektary owocowe, Soki wa-
rzywne, Woda mineralna, woda gazowana, woda sodowa, 
woda stołowa, Preparaty i esencje do produkcji napojów 
bezalkoholowych, izotonicznych, musujących oraz soków, 
Syropy do napojów, 33 Napoje alkoholowe, Wódki, wina, 
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brandy, rumy, likiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, 
napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe 
wspomagające trawienie, Esencje i ekstrakty alkoholowe.

(210) 540989 (220) 2022 03 16
(731) HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENRICHED LUBUSKI Botanic LIGHT 28 SELECTED 

INGREDIENTS

(531) 05.05.23, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Gin.

(210) 541079 (220) 2022 03 17
(731) POPOWSKI TADEUSZ, Lubicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Golden Filter

(531) 29.01.12, 27.05.05
(510), (511) 34 Bibułka papierosowa, filtry do papierosów, 
gilzy do papierosów, ustniki do papierosów, papierosy, pa-
pierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty ty-
toniu nie do celów leczniczych, zioła do palenia, cygaretki, 
tabaka, tytoń, fajki, przybory do czyszczenia fajek, pojemniki 
na tytoń, woreczki na tytoń, kieszonkowe przyrządy do skrę-
cania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 Prowa-
dzenie usług w zakresie: dystrybucji i rozpowszechniania ma-
teriałów reklamowych - próbek, druków, prospektów i bro-
szur, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama prasowa, 
radiowa i telewizyjna, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Pokazy towarów, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Agencje importowo-eksportowych, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wyselekcjonowanie 
z myślą o osobach trzecich produktów takich jak: bibułka pa-
pierosowa, filtry do papierosów, gilzy do papierosów, ustniki 
do papierosów, papierosy, papierosy elektroniczne, papiero-
sy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, 
zioła do palenia, cygaretki, tabaka, tytoń, fajki, przybory 
do czyszczenia fajek, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, 
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalnicz-
ki dla palaczy tytoniu – tak, aby umożliwić konsumentom 
obejrzenie i dokonanie zakupu w korzystnych warunkach, 

42 Prowadzenie usług w zakresie: badań biologicznych, ba-
dań chemicznych, badań bakteriologicznych, testowania 
materiałów, projektowania opakowań, opracowywania pro-
jektów technicznych, wzornictwa przemysłowego.

(210) 541091 (220) 2022 03 17
(731) POPOWSKI TADEUSZ, Lubicz
(540) (znak słowny)
(540) GF
(510), (511) 34 Bibułka papierosowa, filtry do papierosów, 
gilzy do papierosów, ustniki do papierosów, papierosy, pa-
pierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty ty-
toniu nie do celów leczniczych, zioła do palenia, cygaretki, 
tabaka, tytoń, fajki, przybory do czyszczenia fajek, pojemniki 
na tytoń, woreczki na tytoń, kieszonkowe przyrządy do skrę-
cania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 Prowa-
dzenie usług w zakresie: dystrybucji i rozpowszechniania ma-
teriałów reklamowych - próbek, druków, prospektów i bro-
szur, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama prasowa, 
radiowa i telewizyjna, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Pokazy towarów, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Agencje importowo-eksportowych, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wyselekcjonowanie 
z myślą o osobach trzecich produktów takich jak: bibułka pa-
pierosowa, filtry do papierosów, gilzy do papierosów, ustniki 
do papierosów, papierosy, papierosy elektroniczne, papiero-
sy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, 
zioła do palenia, cygaretki, tabaka, tytoń, fajki, przybory 
do czyszczenia fajek, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, 
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalnicz-
ki dla palaczy tytoniu - tak, aby umożliwić konsumentom 
obejrzenie i dokonanie zakupu w korzystnych warunkach, 
42 Prowadzenie usług w zakresie: badań biologicznych, ba-
dań chemicznych, badań bakteriologicznych, testowania 
materiałów, projektowania opakowań, opracowywania pro-
jektów technicznych, wzornictwa przemysłowego.

(210) 541092 (220) 2022 03 17
(731) POPOWSKI TADEUSZ, Lubicz
(540) (znak słowny)
(540) Golden Filter
(510), (511) 34 Bibułka papierosowa, filtry do papierosów, 
gilzy do papierosów, ustniki do papierosów, papierosy, 
papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytu-
ty tytoniu nie do celów leczniczych, zioła do palenia, cy-
garetki, tabaka, tytoń, fajki, przybory do czyszczenia fajek, 
pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, kieszonkowe przy-
rządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy ty-
toniu, 35 Prowadzenie usług w zakresie: dystrybucji i rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych - próbek, druków, 
prospektów i broszur, Rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama prasowa, radiowa i telewizyjna, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Pokazy towarów, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Agencje 
importowo-eksportowych, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich 
produktów takich jak: bibułka papierosowa, filtry do pa-
pierosów, gilzy do papierosów, ustniki do papierosów, 
papierosy, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające 
substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, zioła do pale-
nia, cygaretki, tabaka, tytoń, fajki, przybory do czyszczenia 
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fajek, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, kieszonkowe 
przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy 
tytoniu - tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie i do-
konanie zakupu w korzystnych warunkach, 42 Prowadzenie 
usług w zakresie: badań biologicznych, badań chemicz-
nych, badań bakteriologicznych, testowania materiałów, 
projektowania opakowań, opracowywania projektów tech-
nicznych, wzornictwa przemysłowego.

(210) 541164 (220) 2022 03 21
(731) BPI-REVIVE MATEJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.12, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 Usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, 
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami: Wynaj-
mowanie mieszkań, pomieszczeń biurowych i handlowych, 
37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi generalnych 
wykonawców budowlanych, Usługi budowlane w zakre-
sie budynków mieszkalnych, Nadzór budowlany, 42 Usługi 
w zakresie projektowania budynków, Doradztwo w zakresie 
projektów architektonicznych i budowlanych.

(210) 541165 (220) 2022 03 21
(731) BPI-REVIVE MATEJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hi_STORIA WARTA POZNANIA

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 Usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, 
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami: Wynaj-
mowanie mieszkań, pomieszczeń biurowych i handlowych, 
37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi generalnych 
wykonawców budowlanych, Usługi budowlane w zakre-
sie budynków mieszkalnych, Nadzór budowlany, 42 Usługi 
w zakresie projektowania budynków, Doradztwo w zakresie 
projektów architektonicznych i budowlanych.

(210) 541167 (220) 2022 03 21
(731) ZAWADZKA DOROTA STUDIO, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚpiewStudio

(531) 26.11.12, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 Lekcje śpiewu.

(210) 541186 (220) 2022 03 21
(731) MNICH MACIEJ, Strzyżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXTREME CARP COMPETITION

(531) 01.17.25, 03.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Sprzęt wędkarski, Wędki, Przynęty wędkar-
skie, Przypony wędkarskie, Wędkarskie ciężarki, Osęki węd-
karskie, Spławiki wędkarskie, Zanęty wędkarskie, Krętliki węd-
karskie, Przybory wędkarskie, Sieci wędkarskie, Kołowrotki 
wędkarskie, Żyłki wędkarskie, Haczyki wędkarskie, Torby 
wędkarskie, Pasy wędkarskie, Futerały na wędki, Wędki do ło-
wienia, Podpory na wędki, Podpórki na wędki, Podbieraki dla 
wędkarzy, Koszyki wędkarskie [pułapki], Przynęty wędkar-
skie [syntetyczne], Sztuczne przynęty wędkarskie, Pudełka 
na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], Nadmuchiwane 
pływadełka dla wędkarzy, Wskaźniki brania [sprzęt wędkar-
ski], Czujniki brania [sprzęt wędkarski], Torby na sprzęt węd-
karski, Skrzynki na przybory wędkarskie, Przynęty myśliwskie 
lub wędkarskie, Zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], 
Pokrowce na kołowrotki wędkarskie, Pudełka na przynę-
ty wędkarskie, Świecące pływaki do wędkowania, Ciężarki 
z wolframu do wędkarstwa, Urządzenia do zarzucania żyłek 
wędkarskich, Zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkar-
stwa, Sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, 
Sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy, Elek-
troniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie, Alarmy 
powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w węd-
karstwie, 41 Nauka wędkowania, Organizowanie sportowych 
zawodów wędkarskich, Organizowanie grup do wędkarstwa 
muchowego, Organizowanie i prowadzenie turniejów węd-
karskich, Udostępnianie obiektów i sprzętu wędkarskiego.

(210) 541190 (220) 2022 03 25
(731) RODZINA MACIEJCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gogołowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E SZWARNY DACH

(531) 07.03.11, 07.03.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, usługi szklarskie, malowa-
nie, usługi konstrukcyjne, naprawa, konserwacja, rozbiórka, 
izolacja dachów, montaż belkowania dachów.
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(210) 541193 (220) 2022 03 25
(731) WLASZCZYK MARIUSZ DOMLUBLIN,  

Wola Studzieńska-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domlublin.pl

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe, 
Budynki niemetalowe przenośne, Budynki w kompleksach 
mieszkalnych, Betonowe elementy budowlane, Domy z pre-
fabrykatów [zestawy do montażu], Elementy budowlane 
(Niemetalowe -) w postaci płyt, Elementy krawędziowe 
do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, Elementy 
wykończeniowe budowlane niemetalowe, Konstrukcyjne 
elementy niemetalowe dla budownictwa, Materiały budow-
lane niemetalowe, Niemetalowe budynki prefabrykowane, 
Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Aukcje 
nieruchomości, Badania rynku i badania marketingowe, Ba-
dania w zakresie reklamy, Badania w zakresie biznesu, Admi-
nistrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Analiza 
marketingowa nieruchomości, Analiza rynku, Analizy gospo-
darcze, Analizy w zakresie marketingu, Dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Organizacja 
targów w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań biznesowych, Pośrednictwo w kon-
taktach handlowych i gospodarczych, Pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż towarów i usług, Reklama i marketing, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie analiz i badań 
rynku, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, Zarządzanie procesami bizneso-
wymi, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 Ad-
ministrowanie Inwestycjami [w zakresie nieruchomości], 
Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomo-
ści, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Do-
radztwo dotyczące Inwestowania w nieruchomości, Doradz-
two w zakresie nieruchomości, Doradztwo w zakresie Inwe-
stycji mieszkaniowych, Dzierżawa biur, Dzierżawa lub wyna-
jem budynków, Inwestowanie w nieruchomości, Nabywanie 
nieruchomości [w celach Inwestycyjnych], Organizowanie fi-
nansowania projektów budowlanych, Organizowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, Organizowanie inwestycji 
w nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Udzielanie Informacji dotyczących wyceny nieruchomo-
ści, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości za po-
średnictwem Internetu, Usługi agencji nieruchomości doty-
czące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji po-
średnictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji 
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi do-
radcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczą-
ce wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, Wynajem mieszkań, 
Zarządzanie domami, Zarządzanie nieruchomościami, Za-
rządzanie lokalami niemieszkalnymi, 37 Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa domów, Budowa biur, 
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nierucho-
mości komercyjnych [budownictwo], Budowa nieruchomo-
ści mieszkalnych [budownictwo], Budowa prywatnych bu-

dynków mieszkalnych [budownictwo], Budowanie domów, 
Budownictwo mieszkaniowe, Instalacja prefabrykowanych 
elementów budowlanych, Konstrukcja budynków [budow-
nictwo], Nadzór budowlany, Naprawa budynków, Odnawia-
nie budynków, Renowacja budynków, Usługi porządkowania 
budynków i domów [sprzątanie], Udzielanie Informacji onli-
ne związanych ze wznoszeniem budynków, Usługi budowla-
ne i naprawy budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane w zakresie 
stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie budyn-
ków mieszkalnych, Usługi doradztwa w zakresie budowy 
budynków, Usługi zarządzania budową, Wznoszenie bu-
dynków i innych konstrukcji, Wznoszenie prefabrykowanych 
budynków i konstrukcji, 42 Doradztwo w zakresie projektów 
architektonicznych i budowlanych, Dostarczanie informacji 
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośred-
nictwem strony internetowej, Opracowywanie projektów 
budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych, 
Planowanie budowy nieruchomości, Planowanie i projekto-
wanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie] 
budynków, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie 
budowlane, Projektowanie budynków, Usługi architektonicz-
ne, Usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania te-
renu, Usługi architektury wnętrz, Usługi doradcze w zakresie 
architektury, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, 
Projektowanie wnętrz budynków.

(210) 541195 (220) 2022 03 25
(731) NUTRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 11.03.01, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi restauracyjne, Kafe-
terie, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos.

(210) 541202 (220) 2022 03 25
(731) RAIMANN ANNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) MEDYSTACJA
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne do pobrania, Pod-
casty, Podcasty do pobrania, Aplikacje mobilne, Aplika-
cje komputerowe do pobrania, Programy komputerowe, 
41 Tworzenie podcastów, Tworzenie [opracowywanie] 
treści edukacyjnych do podcastów, Doradztwo zawodowe 
i coaching, Coaching w zakresie życia osobistego [life co-
aching], Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie 
life coachingu, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, 
Nauczanie praktyk medytacyjnych, Trening medytacji, 
Usługi trenerskie, Trening rozwoju osobistego, Organiza-
cja szkoleń, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Kursy 
samoświadomości [szkolenia], Kursy szkoleniowe w zakre-
sie rozwoju osobistego, Prowadzenie kursów, seminariów 
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i warsztatów, Organizacja i przeprowadzanie warsztatów 
i seminariów w zakresie samoświadomości, Usługi edu-
kacyjne związane z Jogą, Pisanie i publikowanie tekstów, 
Innych niż teksty reklamowe, Usługi edukacyjne w zakresie 
rozwoju duchowego, Usługi edukacyjne dotyczące me-
dytacji, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi 
wydawnicze, Udzielanie informacji związanych z ćwicze-
niami fizycznymi za pośrednictwem strony Internetowej 
online, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Usłu-
gi edukacyjne dotyczące zdrowia.

(210) 541204 (220) 2022 03 25
(731) KISIEL AGNIESZKA NASHE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASHE

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Ety-
kiety skórzane, Imitacje skóry, Opaski skórzane, Paski skórzane 
do bagażu, Paski skórzane [inne niż odzież], Paski z imitacji 
skóry, Pokrowce skórzane na sprężyny, Rzemienie, Skórzane 
aktówki na dokumenty, Skórzane etui na karty, Sznury skó-
rzane, Aktówki, dyplomatki, Aktówki, teczki, Aktówki [wyroby 
skórzane], Artykuły podróżne [walizki, torby], Bagaż, Elastyczne 
torby na odzież, Etui, futerały na dokumenty, Etui do kart kre-
dytowych, Etui na karty kredytowe (portfele), Etui na karty kre-
dytowe wykonane ze skóry, Etui z imitacji skóry, Kopertówki, 
Kosmetyczki bez wyposażenia, Kuferki na kosmetyki [puste], 
Kufry i torby podróżne, Kufry i walizki, Małe plecaki, Małe torby 
dla mężczyzn, Małe walizki, Małe torebki kopertówki, Niewiel-
kie torby podróżne, Plecaki, Plecaki [małe], Plecaki sportowe, 
Plecaki turystyczne, Paski do portmonetek, Pasy do bagażu, 
Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Podróżne (Kufry -), 
Podróżne (Torby -), Podróżne torby na garderobę wykonane 
ze skóry, Pojemniki na wizytówki, Portfele, Portfele skórzane, 
Portmonetki skórzane, Pudła skórzane na kapelusze, Sa-
kiewki skórzane, Saszetki męskie, Saszetki biodrowe, Skó-
rzane torebki, Skórzane walizki podróżne, Sportowe torby, 
Stylowe torebki, Teczki i aktówki, Teczki na dokumenty, 
Torby, Torby i portfele skórzane, Torby podróżne wykonane 
ze skóry, Torby podróżne, Torby podróżne wykonane z imi-
tacji skóry, Torby podróżne wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Torby podróżne [wyroby skórzane], Torby turystycz-
ne, Torby uniwersalne, Torebki, Torby z imitacji skóry, Toreb-
ki-kuferki [Boston bag], Torby przenośne, Torebki męskie, 
Torebki na ramię, Torebki wieczorowe, Torebki wykonane 
ze skóry, Torebki wykonane z imitacji skóry, Walizeczki, Wa-
lizki, Walizki skórzane, Walizki podróżne, Walizy, Zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], Zawieszki, etykiety na bagaż 
[wyroby ze skóry], Etui na klucze, Parasole, Skórzane smy-
cze, Skórzane torby na zakupy, Etui na karty [wyroby skó-
rzane], Torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, Szkoc-
kie torebki futrzane lub skórzane [sporran], Skórzane pasy 
na ramię, Torebki damskie, Torby sportowe, Portmonetki, 
Sakwy, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, Etui na karty 
kredytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki, Aktówki, Toreb-
ki na biodra [nerki], Torby na pas i na biodra [nerki], Paski 
do torebek na ramię.

(210) 541212 (220) 2022 03 28
(731) KRAFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) PIZZA Bunga

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradz-
two biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w opar-
ciu o umowę franczyzy, Usługi świadczone lub związane 
z obsługą i franczyzą restauracji i innych przedsiębiorstw 
lub punktów obsługi związanych z dostarczaniem żywności 
i napojów, 43 Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos, Usługi kateringowe, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, 45 Licencjonowanie koncepcji 
franczyzowych, jako usługi prawne.

(210) 541213 (220) 2022 03 28
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Oseltix
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów me-
dycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne, od-
żywcze suplementy diety, preparaty witaminowe.

(210) 541219 (220) 2022 03 29
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) REMEDIO
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farma-
ceutyczne do zastosowania doustnego, Suplementy diety, 
Suplementy diety w postaci kapsułek, tabletek i zawiesin, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki witaminowe i mineralne, Leki, Wyroby 
medyczne w postaci tabletek, kapsułek i zawiesin.

(210) 541449 (220) 2022 03 25
(731) DIWINE MANUFAKTURA WINA PROSTA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Wiązowna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DiWine

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Wino, Koktajle, Likiery, Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania 
napojów, Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, 
Wino owocowe.
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(210) 541450 (220) 2022 03 25
(731) DIWINE MANUFAKTURA WINA PROSTA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Wiązowna
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.05.20, 05.05.23, 05.13.11, 29.01.14
(510), (511) 33 Wino, Koktajle, Likiery, Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania 
napojów, Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, 
Wino owocowe.

(210) 541501 (220) 2022 03 28
(731) Mylan Ireland Limited, Dublin, IE
(540) (znak słowny)
(540) IGZELYM
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Produkty farma-
ceutyczne do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, Pro-
dukty farmaceutyczne w zapobieganiu chorobom miażdży-
cowo-zakrzepowym.

(210) 541532 (220) 2022 03 29
(731) WIELG DAMIAN, Jaworzyna Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O7O7E7

(531) 27.05.01, 27.05.24, 27.07.24
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 541533 (220) 2022 03 29
(731) SELEN KOZMETIK A.Ş., Stambuł, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URBAN Care natural’s

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty wybielające i czyszczące, Detergen-
ty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, Wybielacze stosowane w pral-
nictwie, Środki zmiękczające do tkanin, Preparaty do wywa-
biania plam, Detergenty do zmywarek do naczyń, Perfumy, 
Kosmetyki, Zapachy, Dezodoranty do użytku osobistego 
i dla zwierząt, Mydła, Środki do pielęgnacji uzębienia, Środ-
ki do czyszczenia zębów, Preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, Preparaty do wybielania zębów, Płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, Środki ścierne 
i polerskie, Płótno szmerglowe, Papier ścierny, Pumeks, Pa-
sty ścierne, Preparaty do polerowania skóry, winylu, metalu 
i drewna, Pasty i kremy do skóry, winylu, metalu i drewna, 
Wosk do polerowania.

(210) 541534 (220) 2022 03 29
(731) SELEN KOZMETIK A.Ş., Stambuł, TR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URBAN Care

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty wybielające i czyszczące, Detergen-
ty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, Wybielacze stosowane w pral-
nictwie, Środki zmiękczające do tkanin, Preparaty do wywa-
biania plam, Detergenty do zmywarek do naczyń, Perfumy, 
Kosmetyki, Zapachy, Dezodoranty do użytku osobistego 
i dla zwierząt, Mydła, Środki do pielęgnacji uzębienia, Środ-
ki do czyszczenia zębów, Preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, Preparaty do wybielania zębów, Płyny 
do płukania ust do celów niemedycznych, Środki ścierne 
i polerskie, Płótno szmerglowe, Papier ścierny, Pumeks, Pa-
sty ścierne, Preparaty do polerowania skóry, winylu, metalu 
i drewna, Pasty i kremy do skóry, winylu, metalu i drewna, 
Wosk do polerowania.

(210) 541547 (220) 2022 03 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE 

SULPHUR ZDRÓJ EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSKODENT

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 02.09.10
(510), (511) 3 Pasta do zębów, Siarczkowa pasta do zębów, 
Płyny do płukania jamy ustnej, Siarczkowe płyny do płukania 
jamy ustnej, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płuka-
nia jamy ustnej, 5 Lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, 
Żele borowinowe do dziąseł, Płyny do płukania jamy ustnej 
do celów medycznych.

(210) 541579 (220) 2022 03 31
(731) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grabki Duże

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) EKOLIST MONO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 1 Nawozy, Płynne nawozy, Nawozy złożone, 
Nawozy naturalne, Nawozy mineralne, Nawozy mieszane, 
Nawozy biologiczne, Nawozy do roślin, Nawozy dla rolnic-
twa, Nawozy użyźniające glebę, Preparaty do nawożenia, 
Biostymulatory roślin, Nawozy dla rolnictwa, Środki che-
miczne dla rolnictwa, Podłoża hodowlane, nawozy i środki 
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, 
Substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków prze-
ciw pasożytom, Mieszanki substancji chemicznych i mate-
riałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, 
Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku 
w rolnictwie.

(210) 541580 (220) 2022 03 31
(731) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grabki Duże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPC2 MICRO PROTECTION COMPLEX

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.17, 26.02.16, 26.02.17, 26.02.18, 
27.07.17, 26.04.02

(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dolistne, Nawozy użyźniają-
ce glebę, Preparaty do nawożenia gleby, Preparaty regulują-
ce wzrost roślin.

(210) 541583 (220) 2022 03 31
(731) GROCHALSKA ANNA SŁODKA PASJA, Jędrzychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodka Pasja AKADEMIA I SKLEP SŁODKICH 

DEKORACJI

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.15, 08.01.25, 05.05.19, 05.03.16
(510), (511) 16 Dekoracje z papieru i kartonu przeznaczone 
dla artykułów spożywczych, pudełka kartonowe, chłonne 
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, cho-
rągiewki papierowe, klamerki i klipsy do papieru, materiały 
opakowaniowe z papieru lub kartonu, serwetki stołowe 
papierowe, zawieszki papierowe do woreczków, zawieszki-
-etykietki papierowe do prezentów, książki, periodyki, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe z zakresu cukiernictwa, 
dekoracji tortów i pieczenia ciast, 21 Przybory kuchenne, 
formy i maty silikonowe i plastikowe do pieczenia, maty 
do lukru plastycznego, maty strukturalne do pieczenia, ło-
patki do użytku kuchennego, łopatki do ciast, moździerze 
kuchenne, papierowe foremki do pieczenia, patery, pędzle 
kuchenne, pojemniki kuchenne, pojemniki na ciasta, pu-
dełka na słodycze, ranty dekoracyjne cukiernicze, rantowe 
folie cukiernicze, silikonowe foremki do babeczek, tace 
do ciast, tace obrotowe, torebki do wyciskania kremu, trze-
paczki nieelektryczne, tylki i rękawy cukiernicze do deko-
rowania ciast, wałki do ciasta, dyski do tynkowania tortów, 
butelki do nasączania ciast, szpatułki i patyczki do de-
koracji ciast, szpatułki cukiernicze, stolnice, gąbki i maty 
do modelowania, szablony do ciast, 30 Słodycze, aromaty 
spożywcze do ciast, ciasta, ciastka, ciasteczka, ciasteczko-
we lizaki, cukierki, czekolada, wyroby czekoladowe, czeko-
lada plastyczna, czekolada w proszku, czekolada w pastyl-
kach, czekolada pitna, posypki cukrowe, lizaki, lukier, lukier 
w proszku, lukry plastyczne, masy cukrowe, masy cukrowe 
do modelowania kwiatów i figurek, posypki czekoladowe, 
praliny do tortów, glazury i polewy cukiernicze, isomalt cu-
kierniczy, cukrowe masy i cukrowe proszki do koronek, wa-
fle jadalne, papier waflowy jadalny, 35 Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, reklama produktów, orga-
nizowanie wystaw i pokazów handlowych, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich artykułów cukierniczych, produk-
tów, urządzeń i akcesoriów związanych z branżą cukierni-
czą takich jak: dekoracje, opakowania i pudełka z papieru 
i kartonu przeznaczone dla artykułów spożywczych, książ-
ki i materiały szkoleniowe z zakresu cukiernictwa, dekora-
cji tortów i pieczenia ciast, przybory, futerały, pokrowce 
i pojemniki przeznaczone dla artykułów spożywczych, 
słodycze, słodkie artykuły jadalne, ciasta, czekolada, deko-
racje do pierniczków i ciasteczek, masy cukrowe, świeże 
i przetworzone kwiaty jadalne, owoce liofilizowane, pasty 
orzechowe, lukry plastyczne, posypki cukrowe, posypki 
czekoladowe, barwniki spożywcze, podkłady pod tort, 
ranty cukiernicze, formy i maty silikonowe i plastikowe, 
urządzenia elektromechaniczne i ręczne do sporządzania 
ciast, noże do cięcia ciast, noże cukiernicze i modelarskie 
do produktów cukierniczych pozwalające nabywcy wy-
godnie je oglądać i kupować w sklepach stacjonarnych 
i za pomocą sieci komputerowej, 38 Komunikacja interne-
towa dotycząca wiedzy z zakresu cukiernictwa, dekoracji 
tortów i pieczenia ciast, komunikacja za pośrednictwem 
blogów internetowych, forów internetowych, transmisja 
podcastów, transmisja wideo i tutoriali, usługi wideokon-
ferencji, 41 Organizowanie i prowadzenie pokazów, warsz-
tatów, forów edukacyjnych dotyczących wiedzy z zakresu 
cukiernictwa, dekoracji tortów i pieczenia ciast, tworzenie 
podcastów, udostępnianie filmów online (nie do pobra-
nia), udostępnianie publikacji elektronicznych.

(210) 541584 (220) 2022 03 31
(731) TK KACZMARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) TICO
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Kosmetyki, 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń 
fizycznych.

(210) 541585 (220) 2022 03 31
(731) AUTORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTORO PODNOŚNIKI PARKINGOWE I WINDY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.19, 03.07.24, 26.01.22, 
26.01.15, 24.15.01, 26.04.04

(510), (511) 7 Windy budowlane, Windy dla obsługi, Win-
dy do użytku w klatkach schodowych, Windy i podnośniki, 
Windy pasażerskie do budynków, Windy schodowe, Plat-
formy parkingowe dla pojazdów [karuzelowe systemy par-
kingowe], Elektryczne podnośniki do przemieszczania, par-
kowania i przechowywania pojazdów lądowych, Dźwigniki 
hydrauliczne, Dźwigniki [inne niż sterowane ręcznie], Dźwi-
gniki [maszyny], Dźwigniki śrubowe [maszyny], Dźwigniki 
zębatkowe, Dźwigniki elektryczne, Dźwigniki elastyczne 
obsługiwane elektrycznie, Dźwigniki hydrauliczne monto-
wane na przyczepie, 10 Windy dla inwalidów, 37 Naprawa 
lub konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
mechanicznych systemów parkingowych.

(210) 541586 (220) 2022 03 31
(731) TK KACZMARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) TIKO
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.

(210) 541587 (220) 2022 03 31
(731) TK KACZMARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12, 26.04.04
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.

(210) 541588 (220) 2022 03 31
(731) TK KACZMARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) TICO

(531) 29.01.12, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.05
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Produk-
ty perfumeryjne, Preparaty perfumeryjne, Kosmetyki, 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry, zabawki i akce-
soria do zabawy, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fi-
zycznych.

(210) 541590 (220) 2022 03 31
(731) TK KACZMARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TICO sportswear

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.02, 
26.11.06, 26.11.08, 26.11.12

(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Produk-
ty perfumeryjne, Preparaty perfumeryjne, Kosmetyki, 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry, zabawki i akce-
soria do zabawy, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fi-
zycznych.

(210) 541602 (220) 2022 03 31
(731) FUNDACJA STAJNIA ROWEROWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FUNDACJA STAJNIA ROWEROWA TEAM
(510), (511) 36 Organizacja zbiórek, Zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, 41 Usługi trenerskie w zakresie sportu, Zaję-
cia sportowe, Organizacja obozów sportowych, Organiza-
cja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja 
zawodów sportowych, Doradztwo zawodowe w zakresie 
sprawności fizycznej, Organizacja i prowadzenie warsztatów 
i kursów, Udostępnianie sprzętu sportowego.

(210) 541626 (220) 2022 04 01
(731) SZCHARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szchara

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 20 Meble, Meble biurowe, Meble biurowe me-
talowe, Meble do salonu, Meble domowe, Meble drewniane, 
Meble domowe wykonane z drewna, Meble tapicerowane, 
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Meble do siedzenia, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, 
Meble gięte, Meble ogrodowe, Meble do wnętrz, Meble skó-
rzane, Meble z tworzyw sztucznych, Fotele, Fotele biurowe, 
Krzesła [fotele] biurowe, Krzesła, fotele z ruchomym opar-
ciem, Krzesła, Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła 
obrotowe.

(210) 541633 (220) 2022 04 01
(731) STUDIO WEKTOR EWA LESZCZYŃSKA-

NOWAKOWSKA, JULIA NOWAKOWSKA SPÓŁKA 
JAWNA, Łódź

(540) (znak słowny)
(540) FORTECA KLIMATYCZNA
(510), (511) 37 Budowa domów na zamówienie, Usługi do-
radztwa budowlanego, Nadzór budowlany, Budownictwo, 
Budowa obiektów przemysłowych i handlowych, Budowa 
fundamentów i podłóg, Budowa publicznej infrastruktu-
ry obronnej, Budowa bunkrów, Budowa konstrukcji pod-
ziemnych, Budowa szybów podziemnych, Budowa pasaży 
podziemnych, Budowa podziemnych instalacji do prze-
chowywania, Malowanie, Malowanie budynków, Malowa-
nie domów, Malowanie i lakierowanie, Malowanie i prace 
dekoratorskie w budynkach, Murarstwo, Nadzór nad reno-
wacją budynków, Nadzór nad wyburzaniem budynków, 
Tynkowanie, Przygotowywanie terenu pod budowę, Usługi 
dekarskie, Usługi demontażu, Usługi doradcze dotyczące 
przebudowy budynków, Usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowla-
nych, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, 
Zarządzanie projektem budowy, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 
Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, 
42 Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Usługi ar-
chitektoniczne, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
Wzornictwo przemysłowe, Projektowanie budowlane, Pro-
jektowanie obiektów publicznej infrastruktury obronnej, 
Projektowanie domów, Projektowanie budynków, Analizy 
wykonalności projektu, Badania dotyczące projektowa-
nia, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie bu-
dynków przemysłowych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do zarządzania energią, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regu-
lacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Projek-
towanie czystych pokojów [pomieszczeń o zaostrzonych 
wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza], 
Usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, 
Planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży 
detalicznej, Projektowanie techniczne i doradztwo, Pro-
jektowanie techniczne, Projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, Badania dotyczące architektury, Badania do-
tyczące budynków, Badania architektoniczne, Doradztwo 
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Doradztwo 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
Opracowywanie projektów budowlanych, Przygotowy-
wanie planów architektonicznych, Projektowanie instalacji 
i urządzeń przemysłowych, Usługi architektoniczne i inży-
nieryjne, Usługi inżynieryjne związane z systemami zaopa-
trzenia w energię.

(210) 541636 (220) 2022 04 02
(731) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) MNNO

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Etui na wizytówki, Etui 
na klucze, Etui na prawo jazdy, Etui na karty kredytowe, 
Etui z imitacji skóry, Etui, futerały na dokumenty, Torebki, 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.

(210) 541643 (220) 2022 04 04
(731) GÓRNY SZYMON KNOCKKNOCK, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KNOCK KNOCK MAJSTERKOWANIE DLA DZIECI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 14.07.01, 14.07.12, 
14.07.15, 14.03.02, 17.05.09

(510), (511) 41 Organizowanie warsztatów, Warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Usłu-
gi rozrywkowe dla dzieci, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usłu-
gi edukacyjne świadczone dla dzieci, Obozy letnie [rozrywka 
i edukacja], Edukacja.

(210) 541645 (220) 2022 04 04
(731) Jules Taylor Holdings Limited, Blenheim, NZ
(540) (znak słowny)
(540) THE BETTER HALF
(510), (511) 33 Wina, Aperitify na bazie wina, Białe wino, 
Czerwone wino, Gotowe koktajle na bazie wina, Napoje 
na bazie wina, Wina musujące, Wina o obniżonej zawartości 
alkoholu.

(210) 541666 (220) 2022 04 05
(731) TOPOLEWSKI JACEK, Raciąż
(540) (znak słowny)
(540) TOPOL
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, 12 Części konstruk-
cyjne do samochodów, Części i akcesoria do pojazdów, Czę-
ści wykończenia wnętrza samochodów, 37 Naprawy samo-
chodów.

(210) 541672 (220) 2022 04 05
(731) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) pierre cardin

(531) 01.15.24, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 
27.05.17, 27.05.21

(510), (511) 16 Długopisy kolorowe, Długopisy z brokatem 
do materiałów piśmiennych, Kolorowe długopisy, Pióra i dłu-
gopisy, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra i długopisy 
z metali szlachetnych, Podstawki na długopisy i ołówki, Po-
jemniki na długopisy, Pudełka na pióra i długopisy, Stojaki 
na pióra i długopisy, Tace na pióra i długopisy.

(210) 541766 (220) 2022 04 07
(731) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER BOB ENERGY DRINK

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.03.01
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo bezal-
koholowe, Napoje bezalkoholowe, Soki owocowe, Soki wa-
rzywne, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Syropy bezalko-
holowe do sporządzania napojów, Napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami lub mikroelementami, Napoje izo-
toniczne, Aperitify bezalkoholowe, Wody mineralne, Wody 
gazowane, Preparaty do produkcji napojów bezalkoholo-
wych, gazowanych i niegazowanych wód mineralnych, Na-
poje energetyczne, Napoje energetyczne z kofeiną, Ekstrakty 
chmielowe do sporządzania napojów, Bezalkoholowe eks-
trakty z owoców używane do sporządzania napojów, 33 Na-
poje alkoholowe z wyjątkiem piwa, Alkohole wysokoprocen-
towe, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Napoje alkoho-
lowe z owoców, Napoje spirytusowe, Wina, Wina musujące, 
Wódki, Likiery, Nalewki owocowe alkoholowe, nie do celów 
medycznych, Nalewki gorzkie, Aperitify, Cydry alkoholowe, 
Koktajle, Miód pitny, Wyciągi z owoców alkoholowe, Ekstrak-
ty alkoholowe, Esencje alkoholowe, Ekstrakty napojów alko-
holowych.

(210) 541772 (220) 2022 04 07
(731) CHAKANETSA-GÓRNA MARTYNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) HVILA BEAUTY HOME
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki i szewski, 

Preparaty toaletowe, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczysz-
czania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły 
dentystyczne, 43 Hotele dla zwierząt, Tymczasowe zakwate-
rowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, 
bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawa-
nia jedzenia i napojów, Pomieszczenia dla zwierząt, Pensjo-
naty dla zwierząt, Udostępnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na po-
byt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnia-
nie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnia-
nie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwa-
terowania tymczasowego, Zwierzęta (Pomieszczenia dla -).

(210) 541787 (220) 2022 04 08
(731) FABIA DOMINIK BIANO, Pisarzowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.17, 26.13.25
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Skórzane nakrycia głowy, 
Kapelusze, Daszki [nakrycia głowy], Okrycia głowy z dasz-
kiem, Nakrycia głowy dla dzieci, Sportowe nakrycia głowy 
[inne niż kaski], Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia 
głowy], Czapki wełniane, Czapki sportowe, Czapki futrza-
ne, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki narciarskie, 
Czapki kolarskie, Czapki z pomponem, Czapki z daszkiem, 
Czapki bez daszków, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki 
ze sztucznego futra, Chusty [odzież], Chusty (apaszki), Chu-
sty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty pareo, 
Chusty plażowe, Chusty, szale na głowę, Odzież, Odzież 
damska, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież go-
towa, Odzież codzienna, Odzież męska, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Nauszniki [odzież], Kominiarki, Kominiarki narciar-
skie, Kaszkiety, Szaliki, Szaliki [odzież], Szaliki do zawija-
nia wokół szyi, Szaliki jedwabne, Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Bandany, Bandany na szyję, Akcesoria na szyję, 
Kaszmirowe szale, Szale, Szale i chusty na głowę, Szale 
i etole, Szale-tuby, Ocieplacze na szyję, Boa na szyję, Apasz-
ki, Męskie apaszki, Apaszki [chustki], Rękawiczki [odzież], 
Ocieplacze na ręce [odzież], Ogrzewacze rąk [odzież], Opa-
ski na głowę [odzież], Opaski na głowę, Opaski na głowę 
pochłaniające pot, Opaski na szyję [części odzieży], Czę-
ści odzieży i nakryć głowy, 35 Usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków odzieżo-
wych, nakryć głowy, Usługi w zakresie hurtowej sprzedaży 
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wysyłkowej odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków 
odzieżowych, nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, dodatkami 
odzieżowymi, nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, dodatkami 
odzieżowymi, nakryciami głowy, Usługi sprzedaży świad-
czone online w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżowych, 
dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Usługi reklamowe 
w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżowych, dodatków 
odzieżowych, nakryć głowy, Usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, akcesoria odzieżowe, dodat-
ki odzieżowe, nakrycia głowy, Usługi sklepów hurtowych 
online obejmujące odzież, akcesoria odzieżowe, dodatki 
odzieżowe, nakrycia głowy, Usługi w zakresie sklepów de-
talicznych w branży odzieżowej, akcesoriów odzieżowych, 
dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Usługi handlu de-
talicznego w odniesieniu do odzieży, akcesoriów odzie-
żowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do odzieży, akcesoriów 
odzieżowych, dodatków odzieżowych, nakryć głowy, Za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez skle-
py online, Zawieranie transakcji handlowych, przez sklepy 
online, Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych 
online, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, 
Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośred-
nictwem przewodnika online do przeszukiwania, Udostęp-
nianie katalogów [spisów] informacji handlowych online 
w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Pro-
mowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie 
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wy-
stawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za po-
średnictwem Internetu.

(210) 541792 (220) 2022 04 08
(731) PANKIEWICZ MAŁGORZATA UNIFINANSE,  

MULTI_KREDYT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIFINANSE KREDYTY OSOBISTE I FIRMOWE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 05.05.21
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi 
leasingowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Pośrednictwo w usługach fi-
nansowych, Pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, 
Pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hi-
potecznych, Ubezpieczenia (Doradztwo w sprawach -), Do-
radztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych.

(210) 541799 (220) 2022 04 08
(731) ALEMBIK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 01.15.05
(510), (511) 32 Piwo, Słód, Produkty piwowarskie, Woda, 
Wody mineralne, Wody źródlane, Napoje owocowe, Soki, 
Aperitify bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Bezalko-
holowe napoje gazowane, Bezalkoholowy poncz ryżowy [si-
khye], Cola, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, Li-
kiery [bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszanki do sporządza-
nia koktajli bezalkoholowych, Napoje dla sportowców, Napo-
je energetyzujące, Napoje na bazie piwa, Napoje warzywne, 
Napoje półmrożone, Napoje witaminizowane, Preparaty 
do sporządzania likierów, 33 Wyroby alkoholowe, Napoje 
alkoholowe, Aperitify, Brandy, Cachaça, Calvados, Nalewki, 
Dżin, Cydr, Koktajle, Likiery, Miody pitne, Rum, Sake, Sangria, 
Sznaps, Whisky, Wina, Wódki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
towarów: wyroby alkoholowe, napoje alkoholowe, destylaty 
alkoholowe, alkohole rzemieślnicze, aperitify, brandy, cacha-
ça, calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, 
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina, wódki, piwo, produk-
ty piwowarskie, napoje, żywność, Informacja o powyższych 
usługach, 40 Przetwarzanie żywności i napojów, Produkcja 
napojów alkoholowych, w tym wódek i destylatów, Usługi 
destylacji alkoholu, Usługi browarnicze, Informacja o powyż-
szych usługach, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Usługi informacji, doradztwa i rezer-
wacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Informacja 
o powyższych usługach.

(210) 541801 (220) 2022 04 08
(731) TOTAL-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 16 Folia przylepna z tworzyw sztucznych 
do opakowań, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, 
rozciągliwa, do paletyzacji, Folia spożywcza, Folia z two-
rzyw sztucznych do pakowania, Folia z tworzywa sztuczne-
go do opakowywania, Nawijana na rolkę folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania żywności, Folia, Folia wodood-
porna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z octanu 
celulozy do zawijania, Folia z octanu celulozy do pakowania, 
Folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, Nawija-
na na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania pro-
duktów farmaceutycznych, Nawijana na rolkę folia z tworzy-
wa sztucznego do pakowania urządzeń elektronicznych.
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(210) 541803 (220) 2022 04 08
(731) BUKOWSKA ANNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Metrostacja

(531) 24.17.25, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Nauczanie języków, Edukacja językowa, Kursy 
językowe, Nauczanie języków obcych, Organizacja kursów 
językowych, Organizowanie indywidualnej nauki języków, 
Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, Tłu-
maczenia językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języ-
ków, nie do pobrania, Usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Usługi eduka-
cyjne w zakresie języków, Usługi edukacyjne w zakresie prze-
kazywania metod nauczania języków, Usługi edukacyjne 
związane z nauką języków obcych, Usługi szkół w zakresie 
nauczania języków obcych, Usługi w zakresie nauczania ję-
zyków, Usługi w zakresie nauczania języków obcych, Wypo-
życzanie nagrań lub nagranych magnetycznych taśm audio 
do nauki języków, Zapewnianie kursów językowych.

(210) 541804 (220) 2022 04 08
(731) CRAWLEY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.03, 26.05.08, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości i majątku, Wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nierucho-
mościami, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieru-
chomości], Dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych.

(210) 541806 (220) 2022 04 08
(731) CRAWLEY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.03, 26.05.08, 26.11.25
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości i majątku, Wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nierucho-
mościami, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieru-
chomości], Dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych.

(210) 541815 (220) 2022 04 08
(731) DETNERSKI KRZYSZTOF FHU BOLS, Bieruń
(540) (znak słowny)
(540) maxigate
(510), (511) 16 Katalogi sprzedaży wysyłkowej, 35 Admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej.

(210) 541824 (220) 2022 04 09
(731) MAZUREK JACEK LARGET, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maduro

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01
(510), (511) 6 Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 
Drobne wyroby metalowe, Metalowe konstrukcje i budyn-
ki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, 37 Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi w za-
kresie wykopywania i wydobywania zasobów naturalnych, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiór-
kowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wydobywanie 
surowców naturalnych, Ładowanie baterii i innych urządzeń 
magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich.

(210) 541830 (220) 2022 04 11
(731) NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURAL HOME SPA

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 3 Maski do ciała w płynie [do użytku kosme-
tycznego], Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi do twa-
rzy [kosmetyki], Nielecznicze kremy do stóp, Kremy, emulsje 
i żele nawilżające, Emulsje do ciała, Olejki i płyny do masażu, 
Pieniące się płyny do kąpieli, Płyny do aromaterapii, Płyny 
do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do oczyszczania skóry, 
Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do włosów, 
Płyny pielęgnacyjne, Żele do użytku kosmetycznego, Oliwki 
do kąpieli, Kremy i balsamy kosmetyczne, Maseczki do skóry 
[kosmetyki], Maseczki do twarzy i ciała, Kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], Mydła, Mydła kosmetyczne, My-
dła toaletowe, Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła w płynie 
do kąpieli, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze 
płyny do kąpieli, Pianka pod prysznic i do kąpieli, Preparaty 
do kąpieli i pod prysznic, Sole do kąpieli, Żel pod prysznic 
i do kąpieli, Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], Środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, Mieszanki do rozjaśniania 
skóry [kosmetyki], Preparaty do rozjaśniania skóry, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do wło-
sów i skóry głowy, Środki do pielęgnacji włosów, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Kremy do utrwalania fryzury, Żele 
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do utrwalania fryzury, Woski do układania włosów, Brylanty-
na, Preparaty do mycia włosów, Suche szampony, Szampo-
ny, Odżywki do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, 
Kadzidełka, Zapachy, Zapachy do ciała, 4 Świece zapachowe, 
Zapachowe świece aromaterapeutyczne, 21 Gąbki do kąpie-
li, 24 Rękawice kąpielowe, 30 Herbaty, Herbaty owocowe, 
Herbaty ziołowe [napary], Herbaty aromatyzowane [inne niż 
do celów leczniczych], Herbaty ziołowe, inne niż do celów 
leczniczych.

(210) 541832 (220) 2022 04 08
(731) BE BIO ACTIVE COSMETIQS MIND NETWORK INSPIRE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be BIO COSMETICS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsa-
my do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów 
medycznych, Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust, 
Chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku do-
mowego [pranie], Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwa-
nia makijażu, Detergenty, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Dez-
odoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, 
Drewno zapachowe, Emulsje chroniące przed promienio-
waniem słonecznym, Esencje eteryczne, Farby do brody, 
Farby do włosów, Kadzidełka, Kalkomania ozdobna do celów 
kosmetycznych, Kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki, Krem do butów, Kremy 
kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Krochmal do pra-
nia, Środki do usuwania lakieru, Lakiery do paznokci, Maski 
kosmetyczne, Mieszaniny zapachowe potpourri, Mlecz-
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydło 
do golenia, Mydła przeciwpotowe do stóp, Naklejane ozdo-
by do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Odżywki 
do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do per-
fum i zapachów, Olejki eteryczne, Ołówki do brwi, Paski 
odświeżające oddech, Piżmo [wyroby perfumeryjne], Płyny 
do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, Płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, 
Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do de-
pilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do kręcenia włosów, 
Preparaty do nabłyszczania liści roślin, Preparaty do odbar-
wiania, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do pole-
rowania, Preparaty do prania, Preparaty do prostowania wło-
sów, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Pre-
paraty odświeżające oddech do higieny osobistej, Produkty 
do odświeżania oddechu w sprayu, Produkty perfumeryjne, 
Przeciwpotowe mydła, Puder do twarzy, Pumeks, Roztwory 

do szorowania, Rzęsy sztuczne, Saszetki zapachowe do bie-
lizny, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Suche 
szampony, Szampony, Sztuczne paznokcie, Środki czyszczą-
ce do higieny intymnej, nielecznicze, Środki do czyszczenia 
zębów, Środki ścierne i polerskie, Talk kosmetyczny, Tłuszcze 
do celów kosmetycznych, Toniki kosmetyczne do ciała, To-
niki kosmetyczne do twarzy, Tusze do rzęs, Waciki do celów 
kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina 
kosmetyczna, Woda kolońska, Woda utleniona do celów ko-
smetycznych, Wosk do depilacji, Wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, Wybielacze stosowane w pralnic-
twie, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do ce-
lów medycznych, Żele do wybielania zębów, Żele oczysz-
czające, Żele pod prysznic, 35 Handlowe Informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Rekla-
ma, Organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, 
Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w za-
kresie kosmetyków, Usługi marketingowe, Usługi portalu in-
ternetowego poświęconego promocji kosmetyków, mody, 
zdrowia, higieny i diety, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży kosme-
tyków przez sklepy internetowe.

(210) 541842 (220) 2022 04 08
(731) AQUARIUS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Sanbello
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy ustnej, Aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do ce-
lów medycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Kosme-
tyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do użytku osobistego, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w formie olej-
ków, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Maści 
do celów kosmetycznych, Nielecznicze produkty toaletowe, 
Olejki do celów kosmetycznych, Olejki i płyny do masażu, 
Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki toaletowe, Perfumo-
wane balsamy [preparaty toaletowe], Perfumowane balsa-
my do ciała [preparaty toaletowe], Preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
ciała, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty zmiękcza-
jące [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Żel z aloesem do ce-
lów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne, Mydło pielęgna-
cyjne, Płyny pielęgnacyjne, 5 Preparaty do dezodoryzacji 
i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i arty-
kuły higieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Preparaty i artykuły dentystyczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunko-
we i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej pomo-
cy do użytku domowego, Chemiczne środki antykoncepcyj-
ne, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki na lekar-
stwa, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze preparaty 
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do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toaleto-
we, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze suche szampony, 
Leki przeciwgorączkowe, Olejki do pielęgnacji skóry [lecz-
nicze], Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Prepa-
raty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, 
Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty witaminowe 
i mineralne, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łago-
dzące do skóry [lecznicze], Sole do kąpieli do celów medycz-
nych, Środki na odciski, Szampony lecznicze, Woda termalna, 
Suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Mineralne 
suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Su-
plementy żywnościowe, Probiotyki (suplementy), Suple-
menty ziołowe, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suple-
menty diety i preparaty dietetyczne, Środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, Higieniczne środki nawilżające, Preparaty 
do dezynfekcji powietrza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, Usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających ko-
smetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane z pro-
duktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Reklama 
i marketing, 44 Usługi farmaceutyczne, Doradztwo w zakre-
sie dietetyki i odżywiania, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Konsultacje dotyczące ko-
smetyków.

(210) 541844 (220) 2022 04 11
(731) ABDELAZIZ AHMED, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ALIBABA SHISHA BAR
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów w re-
stauracjach.

(210) 541846 (220) 2022 04 11
(731) TONDERA DAWID, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPPON JUDO

(531) 27.05.01, 29.01.14, 04.05.05, 05.05.20, 05.05.21, 26.01.01, 
26.01.16

(510), (511) 41 Nauka judo.

(210) 541851 (220) 2022 04 11
(731) ROLMAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WARYNSKI Origin AGRO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku 
w procesach produkcji, Rozpuszczalniki do lakierów, Roz-
puszczalniki do użytku w przemysłowych procesach produk-
cyjnych, Środki ułatwiające wyjęcie z formy na bazie wody 
i rozpuszczalnika, Środki stabilizujące do rozpuszczalników, 
Kleje do użytku w przemyśle mechanicznym, Kleje i prepara-
ty klejące przeznaczone dla przemysłu, 4 Smary, Smary 
do łańcuchów, Smary do maszyn, Smary do pojazdów, Sma-
ry do samochodów, Smary przemysłowe, Smary do maszyn 
przemysłowych, Smary do urządzeń przemysłowych, Smary 
wiertnicze, Smary uniwersalne, Olej łańcuchowy, Techniczne 
oleje, Oleje silnikowe, Oleje techniczne, 7 Elementy sprzęgła 
i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych, 
oraz części do nich, Części zamienne i komponenty do ma-
szyn hydrauliki siłowej, Rozdzielacze do silników pojazdów, 
Silniki hydrauliczne, Kompresory jako części maszyn i silni-
ków, Betoniarki, Maszyny do pozyskiwania drewna, Mechani-
zmy zrobotyzowane do obróbki drewna, Windy i podnośni-
ki, Pokrętła do gwintowników [maszyny], Przemysłowe wier-
tła [maszyny], Gwintowniki [obrabiarki], Sprężarki [maszyny], 
Dmuchawy [maszyny], Klucze do nakrętek [maszyny], Klucze 
zaciskające [maszyny], Maszyny do obróbki drewna, Maszyny 
uprawowe do użytku rolniczego, Silniki (z wyjątkiem stoso-
wanych w pojazdach lądowych), Narzędzia rolnicze inne niż 
o napędzie ręcznym, Inkubatory do jaj, Automaty do sprze-
daży, Młotki [części maszyn], Klucze udarowe, Gwintowniki 
maszynowe, Pompy hydrauliczne, Drzwi (Hydrauliczne urzą-
dzenia do otwierania i zamykania -) [części maszyn], Obwody 
hydrauliczne do maszyn, Przewody metalowe do transferu 
energii hydraulicznej w maszynach, Przewody niemetalowe 
do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach, Zawory hy-
drauliczne, Zawory hydrauliczne [części maszyn], Siłowniki 
hydrauliczne, Łańcuchy napędowe do maszyn, Mieszalniki, 
Koła pasowe, Siewniki rolnicze, Alternatory rozruszników, Al-
ternatory elektryczne, Elektryczne alternatory do maszyn, 
Alternatory elektryczne do pojazdów wodnych, Alternatory 
elektryczne do pojazdów lądowych, Instalacje elektryczne 
[generatory], Elektroniczne rozruszniki do silników, Rozrusz-
niki do napędów i silników, Żurawie, Hydrauliczne chwytaki 
do drewna do użytku w leśnictwie, Roboty przemysłowe 
do obróbki drewna, Obrabiarki do maszyn do obróbki drew-
na, Dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], Prze-
guby kulowe zawieszeń [części do maszyn], Przeguby uni-
wersalne [przeguby Cardana], Nasadki łożyskowe, Wiertła 
do maszyn, Gwintowniki będące narzędziami obsługiwany-
mi mechanicznie, Tarcze tnące do użytku jako części maszyn, 
Tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, Mate-
riały ścierne [narzędzia do maszyn], Narzędzia pneumatycz-
ne, Przenośne narzędzia pneumatyczne, Przemysłowe na-
rzędzia pneumatyczne, Narzędzia pneumatyczne [maszyny], 
Narzędzia elektryczne, Narzędzia wyważeniowe [narzędzia 
elektryczne], Przenośne narzędzia elektryczne, Elektryczne 
narzędzia ręczne, Elektryczne narzędzia wiertnicze, Mecha-
niczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, Glebo-
gryzarki ogrodowe, Elektryczne kosy ogrodowe, Elektryczne 
pompy ogrodowe, Traktory ogrodowe do koszenia trawni-
ków, Ogrodowe maszyny uprawowe, Kultywatory trawniko-
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we i ogrodowe z napędem elektrycznym, Walce ogrodowe 
[maszyny], Siłowniki liniowe, Siłowniki liniowe [mechanicz-
ne], Siłowniki przepustnic, Siłowniki obrotowe, Siłowniki za-
worowe, Pneumatyczne siłowniki zaworowe, Siłowniki 
do zaworów, Hydrauliczne siłowniki do zaworów, Podnośniki 
hydrauliczne, Sprężarki, Łożyska, Łożyska [części maszyn], Ło-
żyska do maszyn, Obrabiarki, Maszyny i urządzenia rolnicze, 
ogrodnicze i leśne, Kombajny zbożowe, Kosiarki, Kultywatory 
[maszyny], Ładowarki [maszyny], Pługi, Rozrzutniki obornika, 
Rozrzutniki kiszonki [maszyny], Rozrzutniki nawozów [maszy-
ny], Siewniki [maszyny], Maszyny rolnicze, Maszyny górnicze, 
Nasadowe klucze [maszyny], 8 Szpadle [narzędzia], Łopaty 
[narzędzia], Motyki, Kultywatory ręczne, Klucze oczkowe, Klu-
cze [narzędzia], Klucze maszynowe, Klucze francuskie, Klucze 
płaskie, Klucze nasadowe, Klucze nasadowe [narzędzia ręcz-
ne], Klucze dynamometryczne, Klucze dynamometryczne 
[obsługiwane ręcznie], Klucze nastawne, Klucze do wkręca-
nia [klucze maszynowe], Klucze imbusowe [sześciokątne], 
Klucze [obsługiwane ręcznie], Klucze do nakrętek [narzędzia 
ręczne], Klucze do nakrętek, Ręcznie obsługiwane klucze 
maszynowe, Nastawne klucze dynamometryczne [obsługi-
wane ręcznie], Klucze płaskie do nakrętek, Klucze nastawne 
pojedyncze [narzędzia obsługiwane ręcznie], Klucze nastaw-
ne ślimakowe, Narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługi-
wane), Widelce, Łyżki, Noże, Broń biała, Ostrza do golenia, 
Siekiery, Piły ręczne, Bagnety, Pilniki [narzędzia], Pilniki [narzę-
dzia ręczne], Pilniki [obsługiwane ręcznie], Pilniki igłowe, Śru-
bokręty, Śrubokręty, nieelektryczne, Dłuta kamieniarskie, 
Dłuta [narzędzia ręczne], Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], 
Dłuta, Dłuta gniazdowe [przysieki], Grzechotki [narzędzia 
ręczne], Imadłowe ograniczniki do przedmiotów obrabia-
nych, Rozwiertaki, Rozwiertaki [narzędzia ręczne], Rozwierta-
ki [ręczne], Ręczne nożyce, Młotki, Młotki [narzędzia ręczne], 
Młotki blacharskie, Młotki nitownicze [narzędzia], Młotki 
[ręcznie obsługiwane], Szczypce, Szczypce samozaciskowe, 
Szczypce tnące [szczypce uniwersalne], Szczypce płaskie, 
Szczypce, obcęgi, Szczypce [narzędzia ręczne], Szczypce, 
kleszcze [narzędzia ręczne], Szczypce, kleszcze, Szczypce 
precyzyjne [narzędzia ręczne], Wiertarki ręczne, Podnośniki 
ręczne, Świdry ręczne, Dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne], 
Gwintowniki [narzędzia ręczne], Nitownice ręczne, Punktaki 
[narzędzia ręczne], Ręczne narzędzia rolnicze, Zszywacze 
ręczne, Wiertła ręczne [narzędzia], Gwintowniki do nakrętek 
[ręcznie obsługiwane], Tarcze tnące [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Tarcze tnące do użytku wraz z narzędziami sterowa-
nymi ręcznie, Walce ogrodowe [ręcznie obsługiwane], Widły 
[narzędzia ręczne], Wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], Pompki ręczne, Wiertła [narzędzia], Imadła, Ko-
siarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 9 Urządzenia i przyrządy 
naukowe, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, Urządzenia 
i przyrządy fotograficzne, Urządzenia i przyrządy do żeglugi 
morskiej, Urządzenia kinematograficzne, Urządzenia i przy-
rządy wagowe do jednostek umownych, Urządzenia pomia-
rowe, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Urządzenia 
i przyrządy do kontroli, Mechaniczne urządzenia do ratowa-
nia życia, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia elek-
tryczności, Aparatura i urządzenia do przełączania energii 
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształcania ener-
gii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do regulowania elek-
tryczności, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii 
elektrycznej, Urządzenia do nagrywania audio, Urządzenia 
do nagrywania obrazów, Urządzenia do odtwarzania obra-
zów, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do przesyłania obrazów, Elektroniczne urządzenia do przesy-
łania sygnałów audio, Cyfrowe nośniki do przechowywania 

danych, Płyty kompaktowe, Płyty DVD, Sprzęt do przetwa-
rzania danych, Automatyczne urządzenia do gaszenia 
ognia, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, Urządzenia liczące, 
Magnetyczne nośniki danych, Wstępnie nagrane dyski, 
Komputery, Programy komputerowe, Rozruszniki akumula-
torowe, Instalacje elektryczne, 11 Oświetlenie elektryczne, 
Żarówki oświetleniowe, Żarówki i akcesoria do nich, Elek-
tryczne instalacje oświetleniowe, 12 Pojazdy, Urządzenia 
do poruszania się po wodzie z wyłączeniem maszyn bu-
dowlanych, Urządzenia do poruszania się w powietrzu 
z wyłączeniem maszyn budowlanych, Urządzenia do poru-
szania się po lądzie z wyłączeniem maszyn budowlanych, 
Obwody hydrauliczne do pojazdów, Pojazdy mechaniczne, 
Części i akcesoria do pojazdów, Hamulcowe części do po-
jazdów, Koła łańcuchowe do pojazdów lądowych, Piasty 
kół, Lądowe pojazdy i środki transportu, Linki hamulców 
do pojazdów, 17 Węże ogrodowe, 42 Prace badawczo-roz-
wojowe nad maszynami rolniczymi i maszynami hydrauliki 
siłowej, Projektowanie maszyn rolniczych i maszyn hydrau-
liki siłowej, Doradztwo techniczne w zakresie maszyn rolni-
czych i maszyn hydrauliki siłowej.

(210) 541854 (220) 2022 04 11
(731) ARC-POL BABIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Czaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wyśmienity

(531) 27.05.01, 29.01.15, 06.07.08, 07.01.13, 05.07.02, 26.01.02, 
26.01.03, 26.01.16

(510), (511) 30 Makaron spożywczy, Makarony, Makarony za-
wierające jaja, Suszony makaron.

(210) 541855 (220) 2022 04 11
(731) ROLMAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WARYNSKI Origin HYDRAULIKA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku 
w procesach produkcji, Rozpuszczalniki do lakierów, Rozpusz-
czalniki do użytku w przemysłowych procesach produkcyj-
nych, Środki ułatwiające wyjęcie z formy na bazie wody i roz-
puszczalnika, Środki stabilizujące do rozpuszczalników, Kleje 
do użytku w przemyśle mechanicznym, Kleje i preparaty kle-
jące przeznaczone dla przemysłu, 4 Smary, Smary do łańcu-
chów, Smary do maszyn, Smary do pojazdów, Smary do sa-
mochodów, Smary przemysłowe, Smary do maszyn przemy-
słowych, Smary do urządzeń przemysłowych, Smary wiertni-
cze, Smary uniwersalne, Olej łańcuchowy, Techniczne oleje, 
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Oleje silnikowe, Oleje techniczne, 7 Elementy sprzęgła i prze-
kładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych, oraz 
części do nich, Części zamienne i komponenty do maszyn 
hydrauliki siłowej, Rozdzielacze do silników pojazdów, Silniki 
hydrauliczne, Kompresory jako części maszyn i silników, Beto-
niarki, Maszyny do pozyskiwania drewna, Mechanizmy zrobo-
tyzowane do obróbki drewna, Windy i podnośniki, Pokrętła 
do gwintowników [maszyny], Przemysłowe wiertła [maszyny], 
Gwintowniki [obrabiarki], Sprężarki [maszyny], Dmuchawy 
[maszyny], Klucze do nakrętek [maszyny], Klucze zaciskające 
[maszyny], Maszyny do obróbki drewna, Maszyny uprawowe 
do użytku rolniczego, Silniki (z wyjątkiem stosowanych w po-
jazdach lądowych), Narzędzia rolnicze inne niż o napędzie 
ręcznym, Inkubatory do jaj, Automaty do sprzedaży, Młotki 
[części maszyn], Klucze udarowe, Gwintowniki maszynowe, 
Pompy hydrauliczne, Drzwi (Hydrauliczne urządzenia 
do otwierania i zamykania -) [części maszyn], Obwody hy-
drauliczne do maszyn, Przewody metalowe do transferu 
energii hydraulicznej w maszynach, Przewody niemetalowe 
do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach, Zawory hy-
drauliczne, Zawory hydrauliczne [części maszyn], Siłowniki 
hydrauliczne, Łańcuchy napędowe do maszyn, Mieszalniki, 
Koła pasowe, Siewniki rolnicze, Alternatory rozruszników, Al-
ternatory elektryczne, Elektryczne alternatory do maszyn, Al-
ternatory elektryczne do pojazdów wodnych, Alternatory 
elektryczne do pojazdów lądowych, Instalacje elektryczne 
[generatory], Elektroniczne rozruszniki do silników, Rozruszni-
ki do napędów i silników, Żurawie, Hydrauliczne chwytaki 
do drewna do użytku w leśnictwie, Roboty przemysłowe 
do obróbki drewna, Obrabiarki do maszyn do obróbki drew-
na, Dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], Przegu-
by kulowe zawieszeń [części do maszyn], Przeguby uniwersal-
ne [przeguby Cardana], Nasadki łożyskowe, Wiertła do ma-
szyn, Gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi me-
chanicznie, Tarcze tnące do użytku jako części maszyn, Tarcze 
tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, Materiały ścier-
ne [narzędzia do maszyn], Narzędzia pneumatyczne, Przeno-
śne narzędzia pneumatyczne, Przemysłowe narzędzia pneu-
matyczne, Narzędzia pneumatyczne [maszyny], Narzędzia 
elektryczne, Narzędzia wyważeniowe [narzędzia elektryczne], 
Przenośne narzędzia elektryczne, Elektryczne narzędzia ręcz-
ne, Elektryczne narzędzia wiertnicze, Mechaniczne i pneuma-
tyczne narzędzia do podnoszenia, Glebogryzarki ogrodowe, 
Elektryczne kosy ogrodowe, Elektryczne pompy ogrodowe, 
Traktory ogrodowe do koszenia trawników, Ogrodowe ma-
szyny uprawowe, Kultywatory trawnikowe i ogrodowe z na-
pędem elektrycznym, Walce ogrodowe [maszyny], Siłowniki 
liniowe, Siłowniki liniowe [mechaniczne], Siłowniki przepust-
nic, Siłowniki obrotowe, Siłowniki zaworowe, Pneumatyczne 
siłowniki zaworowe, Siłowniki do zaworów, Hydrauliczne si-
łowniki do zaworów, Podnośniki hydrauliczne, Sprężarki, Ło-
żyska, Łożyska [części maszyn], Łożyska do maszyn, Obrabiar-
ki, Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Kombaj-
ny zbożowe, Kosiarki, Kultywatory [maszyny], Ładowarki [ma-
szyny], Pługi, Rozrzutniki obornika, Rozrzutniki kiszonki [ma-
szyny], Rozrzutniki nawozów [maszyny], Siewniki [maszyny], 
Maszyny rolnicze, Maszyny górnicze, Nasadowe klucze [ma-
szyny], 8 Szpadle [narzędzia], Łopaty [narzędzia], Motyki, Kul-
tywatory ręczne, Klucze oczkowe, Klucze [narzędzia], Klucze 
maszynowe, Klucze francuskie, Klucze płaskie, Klucze nasado-
we, Klucze nasadowe [narzędzia ręczne], Klucze dynamome-
tryczne, Klucze dynamometryczne [obsługiwane ręcznie], 
Klucze nastawne, Klucze do wkręcania [klucze maszynowe], 
Klucze imbusowe [sześciokątne], Klucze [obsługiwane ręcz-
nie], Klucze do nakrętek [narzędzia ręczne], Klucze do nakrę-
tek, Ręcznie obsługiwane klucze maszynowe, Nastawne klu-
cze dynamometryczne [obsługiwane ręcznie], Klucze płaskie 

do nakrętek, Klucze nastawne pojedyncze [narzędzia obsługi-
wane ręcznie], Klucze nastawne ślimakowe, Narzędzia i przy-
rządy ręczne (ręcznie obsługiwane), Widelce, Łyżki, Noże, 
Broń biała, Ostrza do golenia, Siekiery, Piły ręczne, Bagnety, 
Pilniki [narzędzia], Pilniki [narzędzia ręczne], Pilniki [obsługiwa-
ne ręcznie], Pilniki igłowe, Śrubokręty, Śrubokręty, nieelek-
tryczne, Dłuta kamieniarskie, Dłuta [narzędzia ręczne], Dłuta 
wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłuta, Dłuta gniazdowe [przysieki], 
Grzechotki [narzędzia ręczne], Imadłowe ograniczniki 
do przedmiotów obrabianych, Rozwiertaki, Rozwiertaki [na-
rzędzia ręczne], Rozwiertaki [ręczne], Ręczne nożyce, Młotki, 
Młotki [narzędzia ręczne], Młotki blacharskie, Młotki nitowni-
cze [narzędzia], Młotki [ręcznie obsługiwane], Szczypce, 
Szczypce samozaciskowe, Szczypce tnące [szczypce uniwer-
salne], Szczypce płaskie, Szczypce, obcęgi, Szczypce [narzę-
dzia ręczne], Szczypce, kleszcze [narzędzia ręczne], Szczypce, 
kleszcze, Szczypce precyzyjne [narzędzia ręczne], Wiertarki 
ręczne, Podnośniki ręczne, Świdry ręczne, Dźwigniki ręczne 
[narzędzia ręczne], Gwintowniki [narzędzia ręczne], Nitownice 
ręczne, Punktaki [narzędzia ręczne], Ręczne narzędzia rolni-
cze, Zszywacze ręczne, Wiertła ręczne [narzędzia], Gwintow-
niki do nakrętek [ręcznie obsługiwane], Tarcze tnące [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], Tarcze tnące do użytku wraz z na-
rzędziami sterowanymi ręcznie, Walce ogrodowe [ręcznie 
obsługiwane], Widły [narzędzia ręczne], Wiertarki udarowe 
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Pompki ręczne, Wiertła [na-
rzędzia], Imadła, Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 9 Urzą-
dzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy geode-
zyjne, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, Urządzenia 
i przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia kinematograficz-
ne, Urządzenia i przyrządy wagowe do jednostek umownych, 
Urządzenia pomiarowe, Urządzenia i instrumenty sygnaliza-
cyjne, Urządzenia i przyrządy do kontroli, Mechaniczne urzą-
dzenia do ratowania życia, Urządzenia i przyrządy szkolenio-
we i dydaktyczne, Aparatura i urządzenia do sterowania prze-
pływu energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do groma-
dzenia elektryczności, Aparatura i urządzenia do przełączania 
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształca-
nia energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do regulowa-
nia elektryczności, Aparatura i urządzenia do przewodzenia 
energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania audio, Urzą-
dzenia do nagrywania obrazów, Urządzenia do odtwarzania 
obrazów, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do przesyłania obrazów, Elektroniczne urządzenia do przesy-
łania sygnałów audio, Cyfrowe nośniki do przechowywania 
danych, Płyty kompaktowe, Płyty DVD, Sprzęt do przetwarza-
nia danych, Automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Kasy rejestrujące, Urządzenia liczące, Magnetyczne 
nośniki danych, Wstępnie nagrane dyski, Komputery, Progra-
my komputerowe, Rozruszniki akumulatorowe, Instalacje 
elektryczne, 11 Oświetlenie elektryczne, Żarówki oświetlenio-
we, Żarówki i akcesoria do nich, Elektryczne instalacje oświe-
tleniowe, 12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się po wodzie 
z wyłączeniem maszyn budowlanych, Urządzenia do poru-
szania się w powietrzu z wyłączeniem maszyn budowlanych, 
Urządzenia do poruszania się po lądzie z wyłączeniem ma-
szyn budowlanych, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Po-
jazdy mechaniczne, Części i akcesoria do pojazdów, Hamul-
cowe części do pojazdów, Koła łańcuchowe do pojazdów lą-
dowych, Piasty kół, Lądowe pojazdy i środki transportu, Linki 
hamulców do pojazdów, 17 Węże ogrodowe, 42 Prace ba-
dawczo-rozwojowe nad maszynami rolniczymi i maszynami 
hydrauliki siłowej, Projektowanie maszyn rolniczych i maszyn 
hydrauliki siłowej, Doradztwo techniczne w zakresie maszyn 
rolniczych i maszyn hydrauliki siłowej.
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(210) 541857 (220) 2022 04 11
(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGE Baltica

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wy-
twarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwa-
rzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł odna-
wialnych, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 
7 Turbiny wiatrowe, Wiatraki, Elektrownia, Generatory prądu 
wykorzystujące ogniwa słoneczne, Generatory wytwarzają-
ce energię elektryczną z energii słonecznej, Generatory 
do turbin wiatrowych, Generatory energii elektrycznej napę-
dzane energią wiatru, Pompy wiatrowe, Morskie farmy wia-
trowe, Morskie elektrownie wiatrowe, Lądowe farmy wiatro-
we, Lądowe elektrownie wiatrowe, 9 Aparatura kontrolna 
[energia elektryczna], Urządzenia do sterowania energią 
elektryczną, Elektryczne urządzenia sterownicze do zarzą-
dzania energią, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowol-
taiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elek-
trycznej z energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Moduły fotowoltaiczne, Komórki 
fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowolta-
iczne, Falowniki fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Ko-
lektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ła-
dowarki do baterii słonecznych, Matryce do paneli słonecz-
nych, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne z krzemu krystalicz-
nego, Ogniwa słoneczne, Panele słoneczne, Panele słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, Przenośne panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Czujniki 
drgań przeznaczone do instalacji w obudowach wiatraków, 
Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Urządzenia 
do mierzenia naporu wiatru, Urządzenia do pomiaru wiatru, 
11 Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Kolektory 
energii słonecznej do ogrzewania, Instalacje grzewcze zasila-
ne energią słoneczną, Instalacje grzewcze na energię sło-
neczną, Kolektory słoneczne z rurowym systemem odpro-
wadzania ciepła [wymienniki ciepła], Panele słoneczne 
do stosowania w ogrzewaniu, Podgrzewacze wody na ener-
gię słoneczną, Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], 
Urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii sło-
necznej] do ogrzewania, Urządzenia grzewcze zasilane ener-
gią słoneczną, Urządzenia magazynujące energię słoneczną 
do celów grzewczych, Urządzenia oświetleniowe z ogniwa-
mi słonecznymi, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią 
słoneczną, 12 Pojazdy napędzane energią wiatru, Pojazdy 
elektryczne, Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Po-
jazdy napędzane elektrycznie, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej paliw gazowych w systemie sieciowym, Usługi 

sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i ga-
zowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, Pomoc 
w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodar-
czej, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie 
[reklama] działalności gospodarczej, Promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Pro-
mowanie wydarzeń specjalnych, Reklama promocyjna pro-
jektów badawczych w dziedzinie energetyki, Usługi rekla-
mowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększają-
cych świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicja-
tyw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja 
działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działal-
nością gospodarczą, Zarządzanie procesami biznesowymi 
i doradztwo w tym zakresie, Doradztwo biznesowe dotyczą-
ce finansowania rozwoju, Usługi analizy i informacji bizneso-
wej oraz badania rynkowe, Doradztwo dotyczące działalno-
ści gospodarczej w sektorze energetycznym, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycz-
nym, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące wykorzystania wynalazków, Zarządzanie działal-
nością gospodarczą (Usługi doradcze w branży odnawial-
nych źródeł energii), Badania i analizy rynkowe, Badania ryn-
ku i analizy biznesowe, Doradztwo w zakresie analizy bizne-
sowej, 36 Finansowanie budów inżynierii lądowej, Finanso-
wanie inwestycji budowlanych, Finansowanie inwestycji, Fi-
nansowanie projektów rozwojowych, Usługi doradztwa 
związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projek-
tów z zakresu infrastruktury, 37 Usługi budowy, instalowania, 
serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji 
elektrycznych, Usługi hydrauliczne, Usługi szklarskie, Instala-
cja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Naprawa 
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Usługi de-
karskie, Instalowanie, konserwowanie i naprawianie sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Konser-
wacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego 
i kuchennych, Serwisowanie urządzeń AGD i RTV, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów paneli 
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
mieszkalnych, Instalowanie systemów zasilanych energią sło-
neczną, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasila-
nych energią słoneczną, Montaż i konserwacja instalacji foto-
woltaicznych, Instalowanie generatorów prądu, Budowa 
elektrowni wiatrowych, Budowa elektrowni wodnych, Budo-
wa elektrowni, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi bu-
dowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, Ła-
dowanie akumulatorów do pojazdów, Naprawa i konserwa-
cja elektrowni wiatrowych, Usługi doradcze w zakresie insta-
lacji elektrowni, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicz-
nych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych, Instalacja systemów ogrzewania słonecz-
nego, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Konser-
wacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, Konser-
wacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Montaż i kon-
serwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Naprawa gene-
ratorów elektrycznych oraz silników wiatrowych, Instalacja 
systemów energii wiatrowej, Budowa infrastruktury wodno-
-lądowej, Budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej, Budowa obiektów inżynierii wodno-lądo-
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wej, Budownictwo wodno-lądowe, Budownictwo morskie, 
Usługi w zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez wstrzy-
kiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji dna morskie-
go poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego, Usługi 
w zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez wkładanie prę-
tów wzmacniających, Usługi w zakresie stabilizacji dna mor-
skiego poprzez zagęszczanie wibracyjne, Usługi ślusarskie 
[naprawa], 39 Dystrybucja energii elektrycznej, Przechowy-
wanie energii i paliw, Usługi informacyjne i doradcze 
w związku z dystrybucją energii i paliw, Dostawa i dystrybu-
cja energii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, 
Usługi dystrybucji paliw, 40 Wytwarzanie energii, Przetwa-
rzanie paliw, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł od-
nawialnych, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie 
energii elektrycznej z energii wiatru, Usługi recyklingowe, 
Usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], Recy-
kling, Produkcja energii przez elektrownie, Wytwarzanie 
elektryczności z energii słonecznej, 41 Usługi rozrywkowe, 
Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie tar-
gów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją, Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja im-
prez rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i arty-
stycznych, Organizacja widowisk, Organizacja webinariów, 
Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez w celach kul-
turalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie kon-
gresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
Organizowanie społecznych imprez sportowych i kultural-
nych, Organizowanie widowisk historycznych w plenerze, 
Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyj-
nych, Usługi ośrodka dla osób zwiedzających elektrownię 
[do celów edukacyjnych], Usługi sportowe i kulturalne, Zaję-
cia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Wynaj-
mowanie stadionów, Wynajmowanie obiektów sportowych, 
42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fo-
towoltaicznych, Usługi projektowania technicznego związa-
ne z elektrowniami, Projektowanie i planowanie techniczne 
elektrowni, Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia do sterowania, regulacji i monitorowania systemów ener-
gii słonecznej, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 541882 (220) 2022 04 11
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) envelo

(531) 22.01.06, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z nagraniami, Urządzenia i instrumenty 
elektryczne oraz elektroniczne do komunikacji oraz te-
lekomunikacji, Urządzenia i instrumenty do przesyłania, 
zachowywania i odbierania danych i informacji, Serwery 
i urządzenia informatyczne, Oprogramowanie komputero-
we, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające 
prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informa-
tycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpiecze-
niowej, Urządzenia do przechowywania i przetwarzania 
danych, Komputery i systemy komputerowe, Urządzenia 
elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesy-
łanie danych, elektroniczne urządzenia kryptograficzne, 

16 Znaczki pocztowe, katalogi, materiały drukowane, ma-
teriały piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalen-
darze, afisze, tablice ogłoszeniowe, materiały papiernicze, 
broszury, koperty, torby i torebki do pakowania, Zeszyty, 
kartki okolicznościowe, wyroby z kartonu, papeterie, karty 
pocztowe, widokówki, koperty, karnety, czyste blankiety, 
35 Usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami han-
dlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowa-
nia programów promocyjnych, badania opinii społecznej, 
badania rynku, uzyskiwania i systematyzowania danych 
do komputerowych baz danych, kreowania wizerunku 
przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji 
dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i mate-
riałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń 
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu inter-
netowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, transkrypcji 
formy wiadomości i komunikatów, zbierania, adresowania 
i kopertowania towarów, zwłaszcza listów, pakunków i pa-
czek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji 
elektronicznej i ich udostępniania klientom, powielania do-
kumentów, 36 Usługi w zakresie: pośrednictwa finansowe-
go za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputero-
wych, elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, 
urządzeniem mobilnym, obsługi płatności handlu elektro-
nicznego, w tym zakładanie kont wykorzystywanych do za-
kupu towarów i usług przez Internet, telefon i urządzenie 
mobilne, dokonywania rozliczeń za pomocą pieniądza elek-
tronicznego, płatności elektronicznej, w tym elektroniczne 
wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi 
płatności, obsługi kart, kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji 
poprzez otwartą platformę elektroniczną, 38 Usługi w za-
kresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, 
udostępniania informacji z możliwością elektronicznego 
przyjmowania i przekazywania wiadomości, Usługi umoż-
liwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią 
komputerową w tym Internet, Usługi w zakresie dostępu 
do sieci komputerowych w szczególności Internetu w tym 
w sposób mobilny i bezprzewodowy, Usługi w zakresie udo-
stępniania dostępu do baz danych, Usługi w zakresie udo-
stępniania internetowych kont, Usługi w zakresie obustron-
nej transmisji danych, Usługi portali internetowych, Usługi 
przekazywania on-line kartek z życzeniami, Usługi przesy-
łania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą kompu-
tera, Usługi przesyłania telekopii, Usługi telekomunikacyjne 
on-line polegające na umożliwieniu dokonywania operacji 
bankowych dostępu do konta bankowego, 39 Usługi w za-
kresie: dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek 
i korespondencji, frankowania przesyłek pocztowych, trans-
portu samochodowego, usługi kurierskie listów i towarów, 
usługi logistyki transportu, 42 Usługi w zakresie: projektowa-
nia i rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
aktualizacji oprogramowania komputerowego, aktualizacji 
stron internetowych, zarządzania użytkownikami i prawami 
w komputerowych sieciach danych, doradztwa w zakresie 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, projektowa-
nia i tworzenia stron internetowych, instalacji i konserwa-
cji oprogramowania komputerowego, konfiguracji sieci 
komputerowych przez oprogramowanie komputerowe, 
konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
administrowania serwerami, odzyskiwania danych kom-
puterowych, udostępniania lub wynajmu elektronicznych 
miejsc pamięci w Internecie (przestrzeni sieciowych), zabez-
pieczania elektronicznego transferu środków finansowych, 
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pieniężnych i transakcji on-line, składania i weryfikacji pod-
pisu elektronicznego, certyfikacji polegającej na wytwarza-
niu, wydawaniu, utrzymywaniu, weryfikowaniu, zawieszaniu 
i unieważnianiu certyfikatów dla podpisu elektronicznego, 
elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający 
na tworzeniu, prowadzenia baz danych.

(210) 541886 (220) 2022 04 11
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) envelo POCZTA PROSTA

(531) 22.01.06, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, transmisji lub re-
produkcji dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, 
płyty (dyski) z nagraniami, Urządzenia i instrumenty elek-
tryczne oraz elektroniczne do komunikacji oraz telekomuni-
kacji, Urządzenia i instrumenty do przesyłania, zachowywania 
i odbierania danych i informacji, Serwery i urządzenia infor-
matyczne, Oprogramowanie komputerowe, w tym oprogra-
mowanie komputerowe wspomagające prowadzenie dzia-
łalności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomuni-
kacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej, Oprogramowanie 
komputerowe do przechowywania i przetwarzania danych, 
Komputery i systemy komputerowe, Urządzenia elektronicz-
ne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, 
elektroniczne urządzenia kryptograficzne, elektroniczne ta-
blice ogłoszeniowe, 16 Znaczki pocztowe, katalogi, materiały 
drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, publikacje druko-
wane, kalendarze, afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub 
papieru, materiały papiernicze, broszury, koperty, torby i to-
rebki do pakowania, Zeszyty, kartki okolicznościowe, wyroby 
z kartonu, papeterie, karty pocztowe, widokówki, koperty, 
karnety, czyste blankiety, 35 Usługi w zakresie: zarządzania 
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, opra-
cowania i organizowania programów promocyjnych, badania 
opinii społecznej, badania rynku, uzyskiwania i systematyzo-
wania danych do komputerowych baz danych, kreowania 
wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania 
informacja dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci 
komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i ma-
teriałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń 
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu inter-
netowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), dystrybucji materiałów reklamowych, zbierania, adreso-
wania i kopertowania towarów, zwłaszcza listów, pakunków 
i paczek (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji 
elektronicznej i ich udostępniania klientom, powielania doku-
mentów, 36 Usługi bankowe w zakresie obsługi przekazów 
pocztowych, wpłat na rachunki bankowe, Usługi monetar-
ne, Usługi pośrednictwa finansowego, Usługi pośrednictwa 
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych 
i komputerowych, Usługi w zakresie elektronicznych transak-
cji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym, Usługi 
w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, w tym 
zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów 
i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne, Usługi 
płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie 
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, ob-
sługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami mobil-

nymi, obsługa płatności bezgotówkowej, Obsługa kart pre-
-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych 
przez płatność prepaid, Obsługa kart, kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych kart 
płatniczych, Usługi finansowe, w tym oferowanie kont on-
-line w systemie elektronicznym, Bankowość elektroniczna, 
usługi bankowości on-line, ściąganie należności, wierzytel-
ności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, 
w tym drogą telekomunikacyjną, Przesyłanie środkami elek-
tronicznymi informacji dotyczących inwestycji kapitałowych, 
Usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków fi-
nansowych, pieniężnych i transakcji online, obsługa rozliczeń 
i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektronicz-
ną, 38 Usługi w zakresie: obsługi klientów przy wykorzystaniu 
sieci Internet, udostępniania informacji z możliwością elektro-
nicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, Usługi 
umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a sie-
cią komputerową, w tym Internet, Usługi w zakresie dostępu 
do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym 
w sposób mobilny i bezprzewodowy, Usługi w zakresie udo-
stępniania dostępu do baz danych, Usługi w zakresie udo-
stępniania internetowych kont, Usługi w zakresie obustronnej 
transmisji danych, Usługi portali internetowych polegające 
na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tek-
stowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, Usługi 
przekazywania on-line kartek z życzeniami, Usługi przesyłania 
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Usłu-
gi przesyłania telekopii, Usługi telekomunikacyjne, Informacja 
o powyższych usługach, 39 Usługi w zakresie: dostarczania 
i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji, franko-
wania przesyłek pocztowych, transportu samochodowego, 
usługi kurierskie listów i towarów, usługi logistyki transportu, 
42 Usługi w zakresie: projektowania i rozwoju sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, aktualizacji oprogramowania 
komputerowego, aktualizacji stron internetowych, zarządza-
nia użytkownikami i prawami w komputerowych sieciach da-
nych, doradztwa w zakresie sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego, projektowania i tworzenia stron internetowych, 
instalacji i konserwacji oprogramowania komputerowego, 
konfiguracji sieci komputerowych przez oprogramowanie 
komputerowe, konwersji danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, administrowania serwerami, odzyskiwa-
nia danych komputerowych, udostępniania lub wynajmu 
elektronicznych miejsc pamięci w Internecie (przestrzeni 
sieciowych), zabezpieczania elektronicznego transferu środ-
ków finansowych, pieniężnych i transakcji on-line, składania 
i weryfikacji podpisu elektronicznego, certyfikacji polegającej 
na wytwarzaniu, wydawaniu, utrzymywaniu, weryfikowaniu, 
zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów dla podpisu elek-
tronicznego, elektroniczny serwis informacji typu on-line po-
legający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych.

(210) 541907 (220) 2022 04 12
(731) QUANTUM PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEOBAY

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.08, 
27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 42 Przechowywanie i wymiana danych za po-
średnictwem łańcucha blokowego [blockchain].
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(210) 541908 (220) 2022 04 12
(731) ORCZYKOWSKA PATRYCJA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ÉCLAT HAIR

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, 44 Usługi fryzjerskie, Fryzjerstwo, 
Salony fryzjerskie.

(210) 541918 (220) 2022 04 12
(731) NAUM MAKSYMILIAN TWÓJ DOBRY STOLARZ, Lipsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dobry TWÓJ STOLARZ TWÓJ Dobry STOLARZ  

Meble na Wymiar

(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.17, 27.05.19, 29.01.12

(510), (511) 20 Meble, Meble domowe, Meble kuchenne, 
Zestawy mebli, Meble łazienkowe, Meble łączone, Meble 
wielofunkcyjne, Zestawy mebli kuchennych, Modułowe me-
ble łazienkowe, Meble do salonu, 40 Stolarstwo meblowe 
(produkcja na zamówienie), Usługi stolarskie, Produkcja me-
bli na zamówienie, Produkcja mebli na zamówienie i według 
specyfikacji osób trzecich.

(210) 541920 (220) 2022 04 12
(731) LENART BARBARA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Angel Clinic
(510), (511) 44 Higiena i pielęgnacja urody, Usługi gabine-
tów odchudzania, Usługi laserowego usuwania owłosienia, 
Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Wstrzy-
kiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, 
Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie zabie-
gów upiększających.

(210) 541921 (220) 2022 04 12
(731) HAPPY LIFE WOŹNIAK I KUŚ SPÓŁKA JAWNA, Józefów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPY LIFE

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 05.05.16, 05.05.19, 05.05.20, 
05.05.21, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.11, 29.01.12

(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Organizowanie kursów 
szkoleniowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zapewnia-
nie szkoleń, kształcenia i nauczania, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Kursy szkoleniowe z zakresu 
zdrowia, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkolenio-
wych, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Organizowa-
nie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Kursy 
samoświadomości [szkolenia], Organizacja i przeprowadza-
nie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, 
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Naucza-
nie indywidualne, Coaching w zakresie życia osobistego [life 
coaching], Publikowanie materiałów multimedialnych onli-
ne, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, Przeka-
zywanie know-how [szkolenia], Doradztwo zawodowe i co-
aching, Doradztwo w zakresie szkoleń, Produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, 
Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na pro-
fesjonalnych wykładach, Publikacja materiałów edukacyj-
nych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Wypoży-
czanie materiałów szkoleniowych, Usługi szkoleniowe w za-
kresie zdrowia i bezpieczeństwa, Szkolenia edukacyjne, Kursy 
szkoleniowe, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usłu-
gi wydawnicze), Prowadzenie kursów, seminariów i warszta-
tów, Trening rozwoju osobistego, Trening osobisty [szkole-
nie], Usługi edukacyjne i instruktażowe, Publikowanie, Usługi 
trenerów osobistych, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, Publikowanie książek, Pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, Organizacja webinariów, 
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, Publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, Publikowanie czasopism, Publikowanie czaso-
pism elektronicznych, Publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Two-
rzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowy-
wanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Usługi w zakresie publikowania online, 
Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i cza-
sopism w Internecie, Wydawanie audiobooków, Wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organi-
zowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie konferen-
cji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Prowadzenie kur-
sów, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących 
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zagadnień medycznych, Świadczenie usług edukacyjnych 
w zakresie zdrowia, Usługi edukacji medycznej, Usługi edu-
kacyjne dotyczące zdrowia, Usługi nauki na odległość świad-
czone online, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń online, 
Usługi wydawnicze, Usługi trenerskie, Kursy w zakresie roz-
woju osobistego, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju du-
chowego, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publi-
kowanie tekstów medycznych, Usługi pisania blogów, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Szkolenia biznesowe, Skompu-
teryzowane szkolenia, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Udostępnianie elektronicznych publika-
cji on-line, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Warsz-
taty w celach szkoleniowych, 44 Usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego, Usługi psychiatryczne, Usługi psychologów, 
Doradztwo psychologiczne, Poradnictwo psychologicz-
ne, Opieka psychologiczna, Usługi psychoterapeutyczne, 
Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Psychoterapia, 
Porady psychologiczne, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji psychicznej, Przeprowadzanie testów psy-
chologicznych, Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi 
terapeutyczne, Zapewnianie leczenia psychologicznego, 
Sporządzanie raportów psychologicznych, Usługi doradcze 
dotyczące zachowania ludzkiego, Leczenie psychologiczne, 
Psychoterapia holistyczna, Usługi w zakresie psychologii dla 
osób indywidualnych i grup, Usługi w zakresie ocen i badań 
psychologicznych.

(210) 541922 (220) 2022 04 12
(731) SONIA DRAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SD WYDAWNICTWO SONIA DRAGA

(531) 20.01.03, 27.01.13, 27.03.15, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 9 E-booki, 16 Drukowane książki, czasopisma, 
gazety i inne media papierowe, 41 Publikacja i redagowanie 
książek, Wydawanie audiobooków.

(210) 541923 (220) 2022 04 12
(731) TRUCK WORLD STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Alaskan Truck Simulator
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe.

(210) 541926 (220) 2022 04 12
(731) STOWARZYSZENIE ROZWOJU ROZGŁOŚNI RADIOWEJ 

W ELBLĄGU, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) z Wami FM

(531) 16.01.01, 28.05.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, 
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, 
programy komputerowe, programy komputerowe umożli-
wiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów, 
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, pro-
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako 
ekranem komputerowym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio 
i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewi-
zyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwa-
rzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików 
MP3, 35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi 
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, fil-
mu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro-
spektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wy-
staw w celach handlowych i reklamowych, usługi badania 
opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, 38 Usługi 
telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie 
rozpowszechnianie informacji, usługi rozpowszechniania 
programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumental-
nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyj-
ne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego 
kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane -zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia 
w grach konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzeda-
ży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożli-
wianiem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej 
automatycznej selekcji programów które mają być nagrywa-
ne, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interak-
tywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji 
on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostę-
pu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyj-
nego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie 
informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymie-
nionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wyna-
jem miejsca na strony WWW, usługi poczty elektronicznej, 
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organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, 
dostarczanie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarcza-
nie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów 
obrazów w sieci internetowej, zapewnienie dostępu do sie-
ci LAN – przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area 
Network) jak również umożliwianie dostępu do Internetu 
za pośrednictwem tej sieci, prowadzenie serwerów i portali 
internetowych, umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwerów i portali internetowych, 41 Usługi 
w zakresie rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja fil-
mów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów 
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organi-
zacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarcza-
nie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, 
telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług 
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w syste-
mie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu 
do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarcza-
nie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych 
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycz-
nego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z pre-
ferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie 
wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające 
na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci 
plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi 
wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organiza-
cji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi orga-
nizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re-
kreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i ma-
teriałów drukowanych, publikowanie w formie elektronicz-
nej książek, magazynów, czasopism, gazet udostępnianie 
ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, wynajem urządzeń 
do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, 
odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodo-
wania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego.

(210) 541928 (220) 2022 04 12
(731) FADROMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ŁK 4
(510), (511) 7 Maszyny kopalniane, maszyny budowlane, 
maszyny rolnicze, maszyny do robót ziemnych, ładowcze, ła-
dowarki, koparki mechaniczne, podnośniki, silniki hydraulicz-
ne, części składowe do maszyn kopalnianych, budowlanych, 
rolniczych, maszyn do robót ziemnych, Wózki, wózki kopal-
niane, wózki podnośnikowe, 12 Części składowe do pojaz-
dów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, hamulce po-
jazdów, koła pojazdów, 37 Naprawy maszyn kopalnianych, 
budowlanych, rolniczych, maszyn do robót ziemnych, wóz-
ków, wypożyczanie maszyn kopalnianych, budowlanych, rol-
niczych, maszyn do robót ziemnych, wózków.

(210) 541929 (220) 2022 04 12
(731) PAPUCIS MARCIN GYROS TANASIS, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYROS TANASIS

(531) 25.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracji fast-
-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi barów typu fast-fo-
od na wynos.

(210) 541931 (220) 2022 04 12
(731) CLASSCARS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Studzianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Class CARS

(531) 01.01.02, 18.01.21, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Usługi importowo-eksportowe, Administro-
wanie sprzedażą, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw handlo-
wych zajmujących się sprzedażą samochodów, Dostarczanie 
informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży 
samochodów, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Kon-
sultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprze-
daży, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, 
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży 
i zakupu towarów, Reklamowanie samochodów na sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pojazdami, 39 Fracht [przewóz towarów], Prze-
wóz samochodami ciężarowymi, Usługi przewozu towarów 
drogą morską, Usługi przewoźnika.

(210) 541934 (220) 2022 04 13
(731) PAPUCIS MARCIN GYROS TANASIS, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) GYROS TANASIS
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, 
Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi restauracji fast-
-food.

(210) 541935 (220) 2022 04 13
(731) PAPUCIS MARCIN GYROS TANASIS, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GYROS TANASIS
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(531) 26.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracji fast-
-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, 
Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi barów typu fast-fo-
od na wynos.

(210) 541936 (220) 2022 04 13
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYNAMIC Quality Paints Since 1974

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 2 Farby: farby akrylowe, lateksowe, alkidowe.

(210) 541942 (220) 2022 04 13
(731) INERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERVA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Baterie akumulatorowe litowe, Baterie aku-
mulatorowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyj-
nych, Baterie, Ogniwa i baterie elektryczne, Ogniwa i bate-
rie suche, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie litowe, 
Baterie litowo-jonowe, Kable do baterii, Ładowarki baterii 
elektrycznych, Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii 
do laptopów, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki 
do baterii słonecznych, Akumulatory do pojazdów, Akumu-
latory do pojazdów elektrycznych, Akumulatory, elektrycz-
ne, do pojazdów, Akumulatory do projektorów, Akumulatory 
energii fotowoltaicznej, Elektryczne akumulatory do zasila-
nia pojazdów elektrycznych, Ładowarki dla akumulatorów, 
Skrzynki akumulatorowe, Urządzenia do ładowania akumula-
torów, Zasilacze przenośne (akumulatory), Urządzenia do ła-
dowania akumulatorów elektrycznych.

(210) 541946 (220) 2022 04 13
(731) VET-ANIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Zdrowia Gołębi VET-ANIMAL

(531) 03.07.11, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.21, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 Usługi handlu hurtowego w zakresie pre-
paratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi.

(210) 541948 (220) 2022 04 12
(731) GAWROŃSKA IZABELA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESPERADO BY Isabell fashion

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 541953 (220) 2022 04 12
(731) WTG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Najdziszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁE MARSJANKI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, pa-
rówki, szynka, baleron, bekon, 35 Oferowanie w mediach 
produktów dla handlu detalicznego, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pro-
wadzenia sklepu i/lub hurtowni dla następujących towarów: 
wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki, szynka, ba-
leron, bekon.

(210) 541954 (220) 2022 04 13
(731) CONSULTRONIX SPÓŁKA AKCYJNA, Balice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONSULTRONIX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Antybakteryjne środki do mycia rąk, Przepaski 
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, 9 Aparaty rentgenowskie nie do celów medycz-
nych, Lampy optyczne, Optyczne nośniki danych, Pryzmaty 
[optyka], Przyrządy zawierające okular, Soczewki optyczne, 
Światłowody, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urzą-
dzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], Urządzenia i przyrządy 
optyczne, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], 10 Apara-
tura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura i in-
stalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów 
medycznych, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Aparaty 
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Cewniki, Ekrany radio-
logiczne do celów medycznych, Elektrody do użytku me-
dycznego, Elektrokardiografy, Fartuchy do badania pacjen-
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tów, Filtry promieni ultrafioletowych do celów medycznych, 
Fotele do celów medycznych lub dentystycznych, Futerały 
na instrumenty medyczne, Igły do celów medycznych, Igły 
do zszywania, Implanty chirurgiczne składające się ze sztucz-
nych materiałów, Kamery endoskopowe do celów medycz-
nych, Kaniule, Kompresory [chirurgia], Lampy do celów me-
dycznych, Lampy do celów medycznych [lecznicze], Lampy 
rentgenowskie do celów medycznych, Lampy ultrafioletowe 
do celów medycznych, Lasery do celów medycznych, Ma-
ski ochronne do celów medycznych, Maski stosowane przez 
personel medyczny, Narzędzia do nacinania do celów chi-
rurgicznych, Nożyczki chirurgiczne, Odzież specjalna uży-
wana w salach operacyjnych, Oftalmometry, Oftalmoskopy, 
Okrycia chirurgiczne, Roboty chirurgiczne, Soczewki [prote-
zy wewnątrzgałkowe] do implantacji chirurgicznych, Sondy 
chirurgiczne, Sondy do celów medycznych, Sprzęt do zabie-
gów estetycznych twarzy wykorzystujący fale ultradźwięko-
we, Stoły do badań lekarskich, Stoły operacyjne, Strzykawki 
do celów medycznych, Strzykawki do zastrzyków, Sztuczne 
gałki oczne, Termometry do celów medycznych, Tomografy 
do celów medycznych, Trokary, Urządzenia do monitorowa-
nia tętna, Urządzenia do obrazowania metodą rezonansu 
magnetycznego [MRI] do celów medycznych, Urządzenia 
i instrumenty medyczne, Urządzenia i przyrządy urologicz-
ne, Urządzenia radiologiczne do celów medycznych, Urzą-
dzenia rentgenowskie do celów medycznych, Urządzenia 
zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do ce-
lów medycznych, Zestawy do irygacji, 42 Medyczne badania 
naukowe.

(210) 541955 (220) 2022 04 13
(731) CONSULTRONIX SPÓŁKA AKCYJNA, Balice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONSULTRONIX

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Antybakteryjne środki do mycia rąk, Przepaski 
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, 9 Aparaty rentgenowskie nie do celów medycz-
nych, Lampy optyczne, Optyczne nośniki danych, Pryzmaty 
[optyka], Przyrządy zawierające okular, Soczewki optyczne, 
Światłowody, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urzą-
dzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], Urządzenia i przyrządy 
optyczne, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], 10 Apara-
tura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura i in-
stalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów 
medycznych, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Aparaty 
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Cewniki, Ekrany radio-
logiczne do celów medycznych, Elektrody do użytku me-
dycznego, Elektrokardiografy, Fartuchy do badania pacjen-
tów, Filtry promieni ultrafioletowych do celów medycznych, 
Fotele do celów medycznych lub dentystycznych, Futerały 
na instrumenty medyczne, Igły do celów medycznych, Igły 
do zszywania, Implanty chirurgiczne składające się ze sztucz-
nych materiałów, Kamery endoskopowe do celów medycz-
nych, Kaniule, Kompresory [chirurgia], Lampy do celów me-
dycznych, Lampy do celów medycznych [lecznicze], Lampy 
rentgenowskie do celów medycznych, Lampy ultrafioletowe 
do celów medycznych, Lasery do celów medycznych, Ma-

ski ochronne do celów medycznych, Maski stosowane przez 
personel medyczny, Narzędzia do nacinania do celów chi-
rurgicznych, Nożyczki chirurgiczne, Odzież specjalna uży-
wana w salach operacyjnych, Oftalmometry, Oftalmoskopy, 
Okrycia chirurgiczne, Roboty chirurgiczne, Soczewki [prote-
zy wewnątrzgałkowe] do implantacji chirurgicznych, Sondy 
chirurgiczne, Sondy do celów medycznych, Sprzęt do zabie-
gów estetycznych twarzy wykorzystujący fale ultradźwięko-
we, Stoły do badań lekarskich, Stoły operacyjne, Strzykawki 
do celów medycznych, Strzykawki do zastrzyków, Sztuczne 
gałki oczne, Termometry do celów medycznych, Tomografy 
do celów medycznych, Trokary, Urządzenia do monitorowa-
nia tętna, Urządzenia do obrazowania metodą rezonansu 
magnetycznego [MRI] do celów medycznych, Urządzenia 
i instrumenty medyczne, Urządzenia i przyrządy urologicz-
ne, Urządzenia radiologiczne do celów medycznych, Urzą-
dzenia rentgenowskie do celów medycznych, Urządzenia 
zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do ce-
lów medycznych, Zestawy do irygacji, 42 Medyczne badania 
naukowe.

(210) 541956 (220) 2022 04 13
(731) CONSULTRONIX SPÓŁKA AKCYJNA, Balice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONSULTRONIX

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Antybakteryjne środki do mycia rąk, Prze-
paski do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do ce-
lów higienicznych, 9 Aparaty rentgenowskie nie do celów 
medycznych, Lampy optyczne, Optyczne nośniki danych, 
Pryzmaty [optyka], Przyrządy zawierające okular, Soczewki 
optyczne, Światłowody, Urządzenia do pomiarów precy-
zyjnych, Urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], Urządzenia 
i przyrządy optyczne, Zestawy soczewek [wzierniki, oku-
lary], 10 Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 
Aparatura i instalacje do wytwarzania promieni rentge-
nowskich do celów medycznych, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 
Cewniki, Ekrany radiologiczne do celów medycznych, Elek-
trody do użytku medycznego, Elektrokardiografy, Fartuchy 
do badania pacjentów, Filtry promieni ultrafioletowych 
do celów medycznych, Fotele do celów medycznych lub 
dentystycznych, Futerały na instrumenty medyczne, Igły 
do celów medycznych, Igły do zszywania, Implanty chi-
rurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, Kamery 
endoskopowe do celów medycznych, Kaniule, Kompresory 
[chirurgia], Lampy do celów medycznych, Lampy do celów 
medycznych [lecznicze], Lampy rentgenowskie do celów 
medycznych, Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, 
Lasery do celów medycznych, Maski ochronne do celów 
medycznych, Maski stosowane przez personel medyczny, 
Narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, Nożyczki 
chirurgiczne, Odzież specjalna używana w salach operacyj-
nych, Oftalmometry, Oftalmoskopy, Okrycia chirurgiczne, 
Roboty chirurgiczne, Soczewki [protezy wewnątrzgałkowe] 
do implantacji chirurgicznych, Sondy chirurgiczne, Sondy 
do celów medycznych, Sprzęt do zabiegów estetycznych 
twarzy wykorzystujący fale ultradźwiękowe, Stoły do ba-
dań lekarskich, Stoły operacyjne, Strzykawki do celów me-



46 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT19/2022

dycznych, Strzykawki do zastrzyków, Sztuczne gałki oczne, 
Termometry do celów medycznych, Tomografy do celów 
medycznych, Trokary, Urządzenia do monitorowania tętna, 
Urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magne-
tycznego [MRI] do celów medycznych, Urządzenia i in-
strumenty medyczne, Urządzenia i przyrządy urologiczne, 
Urządzenia radiologiczne do celów medycznych, Urzą-
dzenia rentgenowskie do celów medycznych, Urządze-
nia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi 
do celów medycznych, Zestawy do irygacji, 42 Medyczne 
badania naukowe.

(210) 541957 (220) 2022 04 13
(731) CONSULTRONIX SPÓŁKA AKCYJNA, Balice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONSULTRONIX

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Antybakteryjne środki do mycia rąk, Prze-
paski do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do ce-
lów higienicznych, 9 Aparaty rentgenowskie nie do celów 
medycznych, Lampy optyczne, Optyczne nośniki danych, 
Pryzmaty [optyka], Przyrządy zawierające okular, Soczewki 
optyczne, Światłowody, Urządzenia do pomiarów precy-
zyjnych, Urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], Urządzenia 
i przyrządy optyczne, Zestawy soczewek [wzierniki, oku-
lary], 10 Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 
Aparatura i instalacje do wytwarzania promieni rentge-
nowskich do celów medycznych, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 
Cewniki, Ekrany radiologiczne do celów medycznych, Elek-
trody do użytku medycznego, Elektrokardiografy, Fartuchy 
do badania pacjentów, Filtry promieni ultrafioletowych 
do celów medycznych, Fotele do celów medycznych lub 
dentystycznych, Futerały na instrumenty medyczne, Igły 
do celów medycznych, Igły do zszywania, Implanty chi-
rurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, Kamery 
endoskopowe do celów medycznych, Kaniule, Kompresory 
[chirurgia], Lampy do celów medycznych, Lampy do celów 
medycznych [lecznicze], Lampy rentgenowskie do celów 
medycznych, Lampy ultrafioletowe do celów medycznych, 
Lasery do celów medycznych, Maski ochronne do celów 
medycznych, Maski stosowane przez personel medyczny, 
Narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, Nożyczki 
chirurgiczne, Odzież specjalna używana w salach operacyj-
nych, Oftalmometry, Oftalmoskopy, Okrycia chirurgiczne, 
Roboty chirurgiczne, Soczewki [protezy wewnątrzgałkowe] 
do implantacji chirurgicznych, Sondy chirurgiczne, Sondy 
do celów medycznych, Sprzęt do zabiegów estetycznych 
twarzy wykorzystujący fale ultradźwiękowe, Stoły do ba-
dań lekarskich, Stoły operacyjne, Strzykawki do celów me-
dycznych, Strzykawki do zastrzyków, Sztuczne gałki oczne, 
Termometry do celów medycznych, Tomografy do celów 
medycznych, Trokary, Urządzenia do monitorowania tętna, 
Urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magne-
tycznego [MRI] do celów medycznych, Urządzenia i in-
strumenty medyczne, Urządzenia i przyrządy urologiczne, 
Urządzenia radiologiczne do celów medycznych, Urzą-
dzenia rentgenowskie do celów medycznych, Urządze-
nia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi 
do celów medycznych, Zestawy do irygacji, 42 Medyczne 
badania naukowe.

(210) 541960 (220) 2022 04 12
(731) ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LIDEXAN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki pomocnicze [wspierające] 
do celów medycznych, Środki uspakajające, Środki uspokaja-
jące, Antybiotyki.

(210) 541971 (220) 2022 04 13
(731) KUROWSKI DANIEL, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) McAaron

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.15, 09.07.19, 11.01.04, 11.03.09
(510), (511) 30 Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
43 Usługi restauracyjne, Usługi kawiarni, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje.

(210) 541977 (220) 2022 04 13
(731) CSHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CSHARK
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 541979 (220) 2022 04 13
(731) DPZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Camelot
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Usługi restauracyjne, Zapewnianie żyw-
ności i napojów w restauracjach, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
Usługi hotelowe.

(210) 541992 (220) 2022 04 13
(731) WOODRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) woodram
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.06.06
(510), (511) 20 Stelaże do łóżek, Listwowe podstawy łóżek 
(stelaże), Stelaże do łóżek drewniane, Stelaże z listew do łó-
żek, Meble metalowe, Meble drewniane, Łóżka drewniane.

(210) 541993 (220) 2022 04 13
(731) IGNACZEWSKI TOMASZ, Koło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tomasz Ignaczewski

(531) 19.13.22, 19.13.01, 19.13.25, 26.02.01, 26.01.03, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 44 Pomoc medyczna, Szpitale, Usługi medycz-
ne, Usługi telemedyczne, Badania medyczne, Udzielanie 
informacji medycznej, Ambulatoryjna opieka medyczna, 
Prowadzenie placówek medycznych, Wykonywanie badań 
medycznych, Pomoc medyczna w nagłych przypadkach, 
Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi 
medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi 
w zakresie badań lekarskich, Usługi medyczne w zakresie wy-
dawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], 
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Kliniki 
medyczne.

(210) 541995 (220) 2022 04 14
(731) WORK HARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, Gazety elektro-
niczne do pobrania, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Publikacje 
tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, 
Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach kom-
puterowych, Interaktywne publikacje elektroniczne, Muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Muzyka cyfrowa (ła-
dowalna), dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do po-
brania z Internetu, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, 
Nagrania wideo z muzyką, Filmy wideo, Filmy do pobrania, 
35 Promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednic-
twem artykułów promocyjnych w czasopismach, Reklama 
w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i ga-
zetach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, Zapewnianie przestrzeni re-
klamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Prenu-
meraty dzienników elektronicznych, Reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, Doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradz-

two marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Dostarczanie in-
formacji marketingowych za pośrednictwem stron inter-
netowych, Kampanie marketingowe, Marketing cyfrowy, 
Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Mar-
keting towarów i usług na rzecz innych, Marketing opierają-
cy się na współpracy z influencerem [Influencer marketing], 
Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, Organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, Pomoc w zakresie 
marketingu, Porady w zakresie marketingu, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo w celach marketingowych, Usługi konsultingowe 
w zakresie marketingu internetowego, Usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi promocyjno-
-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów 
reklamowych i promocyjnych, Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów rekla-
mowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów 
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponso-
rowanych, Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi redak-
torów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, 
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfro-
wej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w za-
kresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzy-
kę i nagrane filmy do pobrania, Produkcja filmów reklamo-
wych, Produkcja reklam, Produkcja materiałów reklamowych, 
41 Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydaw-
nicze), Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicz-
nych, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek 
i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, Wydawanie czasopism, Multimedialne 
wydania czasopism, Publikacja czasopism, Publikacja książek 
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publi-
kowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicz-
nych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie 
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowa-
nie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Udostęp-
nianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobra-
nia, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
Publikacja gazet elektronicznych online, Wydawanie gazet, 
Usługi dziennikarskie, Usługi dziennikarzy freelancerów, Pi-
sanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie 
muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, Publikacja tekstów w postaci nośników elek-
tronicznych, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Publi-
kowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, Redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisa-
nych, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostęp-
nianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny 
muzyki, nie do pobrania, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez muzyków, Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej 
w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, Montaż filmów, 
Opracowywanie formatów do filmów, Planowanie pokazów 
filmów, Pokazy filmowe, Produkcja filmów, Produkcja mu-
zycznych filmów wideo, Produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Usługi 
związane z produkcją rozrywki w formie filmów, Nagrywanie 
i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja dzieł muzycz-
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nych w studio nagrań, Produkcja muzyczna, Produkcja na-
grań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fo-
tograficzne, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów 
wideo.

(210) 541996 (220) 2022 04 13
(731) SZRAMEK-KARCZ SONIA, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kocham siebie KOCHAM LUDZI KOCHAM ŚWIAT

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne, Albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, Albumy do wklejania [albumy fotogra-
ficzne], Książki, Notesy, Notatniki [notesy], Teczki [artykuły 
biurowe], Plakaty z papieru, Plakaty z kartonu, Plakaty wy-
konane z papieru, Plakaty reklamowe, Notesy kieszonkowe, 
Biurowe artykuły papiernicze, Materiały piśmienne, Materia-
ły piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Broszury, Artykuły 
biurowe, Obrazy, Obrazy artystyczne, Reprezentacje graficz-
ne [rysunki, obrazy], Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Czcion-
ki drukarskie, Cyfry [czcionki drukarskie], Kalendarze, Stojaki 
na kalendarze biurkowe, Podkładki na biurko z kalendarzem, 
Kalendarze ścienne, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze 
na biurko, Koperty, Koperty [artykuły piśmienne], Materiały 
do pisania, Ołówki, Notatniki, Kubki na ołówki, Plany, Plany 
dnia [terminarze], Kalendarze drukowane, Podkładki na biur-
ko, Portrety, Pudełka kartonowe, Pudełka kartonowe lub pa-
pierowe, Kartonowe pudełka na prezenty, Składane pudełka 
kartonowe, Składane pudełka z papieru, pi Rysunki graficzne, 
Torby papierowe, Ulotki, Ulotki reklamowe, Zakładki do ksią-
żek, Zakładki, Zeszyty, Zeszyty do pisania lub rysowania.

(210) 542012 (220) 2022 04 13
(731) MIERNIK MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lookreatywni Law For Creatives
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne, Albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, Albumy do wklejania [albumy fotogra-
ficzne], Książki, Notesy, Notatniki [notesy], Teczki [artykuły 
biurowe], Plakaty z papieru, Plakaty z kartonu, Plakaty wy-
konane z papieru, Plakaty reklamowe, Notesy kieszonkowe, 
Biurowe artykuły papiernicze, Materiały piśmienne, Materia-
ły piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Broszury, Artykuły 
biurowe, Obrazy, Obrazy artystyczne, Reprezentacje graficz-
ne [rysunki, obrazy], Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Czcion-
ki drukarskie, Cyfry [czcionki drukarskie], Kalendarze, Stojaki 
na kalendarze biurkowe, Podkładki na biurko z kalendarzem, 
Kalendarze ścienne, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze 
na biurko, Koperty, Koperty [artykuły piśmienne], Materiały 
do pisania, Ołówki, Notatniki, Kubki na ołówki, Plany, Plany 

dnia [terminarze], Kalendarze drukowane, Podkładki na biur-
ko, Portrety, Pudełka kartonowe, Pudełka kartonowe lub pa-
pierowe, Kartonowe pudełka na prezenty, Składane pudełka 
kartonowe, Składane pudełka z papieru, Rysunki graficzne, 
Torby papierowe, Ulotki, Ulotki reklamowe, Zakładki do ksią-
żek, Zakładki, Zeszyty, 45 Usługi prawne, Usługi prawne w za-
kresie negocjowania i sporządzania umów związanych z pra-
wami własności intelektualnej, Usługi rejestracyjne (prawne), 
Mediacja [usługi prawne], Usługi wsparcia prawnego, Usługi 
prawne dotyczące licencji, Licencjonowanie oprogramowa-
nia komputerowego [usługi prawne], Monitorowanie zna-
ków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towa-
rowych [usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen [usługi 
prawne], Usługi w zakresie pomocy prawnej.

(210) 542014 (220) 2022 04 14
(731) SŁAWIŃSKA WIKTORIA ANGEL BLOOM, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Angel Bloom

(531) 05.05.19, 05.05.20, 29.01.15, 27.05.01, 03.07.17, 03.07.19
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Obuwie, 35 Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 42 Projektowanie odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 542015 (220) 2019 05 03
(731) HUNGERIT Zrt., Szentes, HU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VALDOR

(531) 27.05.05, 29.01.13, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 11.01.05, 
26.01.02, 26.01.03, 26.01.09, 26.01.16

(510), (511) 29 Schładzane, szybko zamrażane mięso dro-
biowe, mięso wieprzowe, Schładzany, szybko zamrażany 
drób w całości z wnętrznościami lub bez wnętrzności oraz 
porcjowane produkty drobiowe, Umieszczane w zalewie  
i/lub aromatyzowane przyprawami i/lub marynowane, 
poddawane lub niepoddawane obróbce termicznej, pie-
czone, gotowane, schładzane, szybko zamrażane mięso 
drobiowe, mięso wieprzowe, Obtaczane w panierce za-
wierającej przyprawy, dodatki na bazie zboża i połącze-
nie tych składników schładzane, szybko zamrażane mięso 
drobiowe, mięso wieprzowe, Pokrywane i/lub nadziewane 
przyprawami i innymi składnikami roślinnymi i/lub zwierzę-
cymi, poddawane lub niepoddawane obróbce termicznej, 
pieczone, gotowane, schładzane, szybko zamrażane mię-
so drobiowe, mięso wieprzowe, Potrawy gotowe na bazie 
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mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego lub zawierające 
mięso drobiowe, mięso wieprzowe, Produkty spożywcze 
na bazie mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego lub za-
wierające mięso drobiowe, mięso wieprzowe, Schładzane, 
szybko mrożone, panierowane lub niepanierowane, na-
dziewane lub nienadziewane, podpieczone, upieczone 
produkty z mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego, Pro-
dukty przetworzone na bazie mięsa drobiowego, mięsa 
wieprzowego lub zawierające mięso drobiowe, mięso wie-
przowe, Wyprodukowane z wykorzystaniem mięsa drobio-
wego, mięsa wieprzowego wyroby wędliniarskie, takie jak 
mortadela, kiełbaski, serdelki, parówki, Zawierające mięso 
drobiowe lub mięso wieprzowe wędliny, szynki, paszteto-
we, pasztety, kiełbasy półsuche i suche, salami, produkty 
w jelitach naturalnych i syntetycznych, Sterylizowane pro-
dukty drobiowe i wieprzowe, Liofilizowane mięso drobio-
we, mięso wieprzowe, Ekstrakty mięsne, Galarety mięsne, 
Mięso konserwowane, Zupy, buliony, koncentraty rosoło-
we, bulion (preparaty do przyrządzania), Bekon, Flaki, Mięso 
solone, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Drób, nieżywy, Wy-
produkowane z drobiu, wieprzowiny produkty i mieszanki 
zawierające tłuszcz, Drób, wieprzowina, z przyprawami lub 
bez przypraw, w oleju roślinnym, w szczególności oleju 
słonecznikowym i oliwie z oliwek, Drób, wieprzowina, pod-
dane obróbce cieplnej lub bez obróbki cieplnej, konserwo-
wane w słoikach, w puszce, pokrojone w kostkę lub całe, 
Jaja, 30 Kanapki.

(210) 542017 (220) 2022 04 14
(731) FLOKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Revo

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 20 Krzesła [fotele] biurowe, Krzesła konferencyj-
ne, Krzesła robocze, Krzesła obrotowe, Krzesła na kółkach, 
Krzesła, fotele z ruchomym oparciem.

(210) 542019 (220) 2022 04 14
(731) TRUSTMATE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TrustMate.io

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.25
(510), (511) 35 Administrowanie programami motywacyj-
nymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, Administrowanie w zakresie oceny przed-
siębiorstw, Agencje informacji handlowej [udostępnianie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przy-
kład marketingu lub danych demograficznych], Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Aktu-
alizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej 
w komputerowej bazie danych, Analiza danych bizneso-

wych, Analiza danych i statystyk dotyczących badań rynko-
wych, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Anali-
za informacji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza 
ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, 
Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika 
i innych wymagań względem tego pracownika, Analiza 
statystyk dotyczących działalności gospodarczej, Analiza 
trendów biznesowych, Analizowanie reakcji konsumen-
tów, Audyt działalności gospodarczej, Badania dotyczące 
informacji na temat firm, Badania dotyczące informacji 
biznesowych, Badania działalności gospodarczej i badania 
rynkowe, Badania opinii publicznej, Badania statystyczne 
przedsiębiorstw, Badania w zakresie działalności gospo-
darczej i usługi doradcze, Badania w zakresie wizerunku 
korporacyjnego, Biznesowe oceny i wyceny w sprawach 
handlowych, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakre-
sie działalności marketingowej, Doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo w za-
kresie promocji sprzedaży, Dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Opracowywanie statystycznych danych gospodar-
czych i informacji handlowych, Opracowywanie statystyk 
biznesowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, Organizowanie konsumenckich programów lojalno-
ściowych i zarządzanie nimi, Organizowanie programów 
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub 
reklamowych, Produkcją materiałów reklamowych i reklam, 
Projektowanie badań opinii publicznej, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Promowanie [reklama] działalności 
gospodarczej, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Prowadzenie rejestru informacji, Promowanie 
projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio 
online za pośrednictwem strony internetowej, Promowa-
nie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem progra-
mów znaczków handlowych, Przygotowywanie raportów 
z analiz rynkowych, Reklama biznesowych stron interneto-
wych, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamo-
wych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, Reklama typu „płać za klikniecie”, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama towarów i usług 
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika onli-
ne do przeszukiwania, Reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklamowanie 
towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wy-
godne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedaw-
ców, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając 
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych 
dostawców, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez 
Internet, Skomputeryzowana weryfikacja danych, Skom-
puteryzowane przetwarzanie danych, Sporządzanie rapor-
tów do celów marketingowych, Sporządzanie statystyk, 
Statystyczne badania biznesowe, Udostępnianie bizneso-
wych informacji statystycznych, Udostępnianie informacji 
biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, 
Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, 
Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na rekla-
mę towarów i usług, Udostępnianie online przewodników 
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich 
prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie 
raportów marketingowych, Udostępnianie skomputeryzo-
wanych danych związanych z działalnością gospodarczą, 
Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produk-
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tów konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumen-
tów o produktach, Usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub 
Internetu, Usługi informacji biznesowej, Usługi informacyj-
ne w zakresie rynku konsumentów, Usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi 
reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej 
i tożsamości marki, Usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, Usługi w zakresie oceny marki, Usługi w zakre-
sie oceny podmiotów gospodarczych, Usługi w zakresie 
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, 42 Aktualizowanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Hosting, oprogramowanie jako usługa 
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Ocena jakości, Opracowywanie i aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, Opracowywanie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Pisanie i aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego, Pisanie na zamówienie programów 
komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia 
stron internetowych, Pisanie programów komputerowych 
do zastosowań medycznych, Platforma jako usługa [PaaS], 
Prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie nowych 
technologii na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opraco-
wywanie systemów do wyświetlania danych, Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania do importowania 
danych i zarządzania nimi, Projektowanie i opracowywa-
nie oprogramowania do pobierania danych, Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania 
danych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich 
[usługi informatyczne], Tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi elektronicznego 
przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, 
obrazów i innych danych elektronicznych, Usługi informa-
cyjne i doradcze dotyczące oprogramowania kompute-
rowego, Zapewnianie czasowego użytkowania oprogra-
mowania online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, 
Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, 
do użytku w komunikacji, Zapewnianie oprogramowania 
online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, Zapewnia-
nie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządza-
nia bazami danych.

(210) 542020 (220) 2022 04 14
(731) AGRA GROUP a.s., Střelské Hoštice, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Stabiluren - mniej strat N, więcej PLN
(510), (511) 1 Nawozy, Środki chemiczne stosowane w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Nawozy do użytku w rol-
nictwie, Nawozy do gleby, Preparaty do regulacji wzrostu 
roślin, Środki stymulujące wzrost [inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych], Mieszanki substancji chemicz-
nych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawo-
zy rolnicze.

(210) 542021 (220) 2022 04 14
(731) SOBOLEWSKA MAŁGORZATA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Smyczek Kosmyczek
(510), (511) 16 Książki, 28 Zabawki.

(210) 542022 (220) 2022 04 14
(731) SOBOLEWSKA MAŁGORZATA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Babcia Borówka
(510), (511) 16 Książki.

(210) 542034 (220) 2022 04 14
(731) QUALITY APP STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe 
i oprogramowanie do pobrania w postaci mobilnych apli-
kacji umożliwiających użytkownikom lokalizowanie i znajdo-
wanie na mapie lokali, obiektów serwujących posiłki i napoje 
takich jak restauracje, hotele, mobilne budki z żywnością oraz 
do usług zamawiania posiłków i napojów i dokonywania 
za nie płatności, Komputerowe oprogramowanie użytkowe 
i oprogramowanie do pobrania w postaci mobilnych aplika-
cji umożliwiających użytkownikom rezerwację stolika w lo-
kalach, obiektach serwujących posiłki i napoje, takich jak re-
stauracje, hotele, mobilne budki z żywnością, Komputerowe 
oprogramowanie użytkowe i oprogramowanie do pobrania 
w postaci mobilnych aplikacji umożliwiających użytkowni-
kom dostęp do informacji na temat lokali, obiektów serwu-
jących posiłki i napoje takich jak restauracje, hotele, mobilne 
budki z żywnością, w tym cen, opracowań, rankingów, ocen, 
recenzji, poleceń, informacji kontaktowych, rekomendacji, 
ofert, ofert specjalnych, zniżek i kuponów, 35 Usługi rekla-
mowe i promocyjne, Usługi w zakresie zamówień posiłków 
i napojów on-line.

(210) 542035 (220) 2022 04 14
(731) BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tasty Story

(531) 26.01.15, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 29 Pasty warzywne, Warzywne pasty do smaro-
wania, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie 
roślin strączkowych, Margaryna.
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(210) 542036 (220) 2022 04 14
(731) FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ADAM I EWA
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, Środki perfumeryjne i zapacho-
we, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Zestawy kosmetyków, 
5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty che-
miczne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne 
do celów terapeutycznych lub medycznych, Dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, Żywność 
dla diet medycznych, Żywność dla diabetyków, Preparaty 
do kąpieli do celów medycznych, Lecznicze dodatki do żyw-
ności, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty 
witaminowe i mineralne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Dodatki witaminowe i mineralne, Suplementy prebiotyczne, 
Witaminy prenatalne, Suplementy ziołowe, Preparaty i arty-
kuły higieniczne.

(210) 542044 (220) 2022 04 14
(731) ZAGÓRSKI TOMASZ INSTYTUT TRENINGOWY 

HANDSON, Zagórzany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) European WATSU Center named after Harold Dull

(531) 27.05.01, 27.05.14, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.04
(510), (511) 9 Biuletyny elektroniczne do pobrania, Czaso-
pisma elektroniczne, Dzwonki do telefonów komórkowych 
do pobrania, E-booki, Edukacyjne materiały na zajęcia, 
do pobrania, Elektroniczne bazy danych zapisane na nośni-
kach komputerowych, Interaktywne publikacje elektro-
niczne, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobra-
nia, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 
Książki zapisane na płytach, Media do pobierania, Nagrane 
filmy, Nagrane dyski wideo, Nagrane płyty DVD, Nagrane 
płyty DVD z ćwiczeniami, Nagrania audio i wideo, Nagrania 
multimedialne, Nagrania wideo, Nagrania wideo do pobra-
nia, Pliki graficzne do pobierania, Pobieralne broszury elek-
troniczne, Pobieralne nagrania dźwiękowe, Podcasty, Pod-
casty do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie pro-
gramu komputerowego, Publikacje elektroniczne, Publika-
cje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne 
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Publikacje 
elektroniczne [ładowalne], Publikacje w formie elektronicz-
nej do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videoca-
sty, Wzory projektów graficznych do pobrania, 35 Promo-
cja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Rekla-
ma, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Re-
klama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośred-
nictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w szczególności Internetu, Usługi w zakresie tworze-
nia marki (reklama i promocja), Negocjowanie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem 
systemów telekomunikacji, Organizacja subskrypcji pakie-
tów informacyjnych, Organizowanie subskrypcji w zakresie 
publikacji online dla osób trzecich, Pośrednictwo w naby-

waniu usług telematycznych, telefonicznych lub kompute-
rowych [Internet], Pośrednictwo w zakresie transakcji han-
dlowych i umów handlowych, Pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie 
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, 
Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zaku-
pu towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie 
świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprze-
daż towarów i usług, Przygotowanie i zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz osób trzecich, Rozpowszechnianie 
wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane usługi 
w zakresie składania zamówień online, Udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich, Usługi administracyj-
ne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Usługi 
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi pośred-
nictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych 
dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa związane z rekla-
mowaniem, Usługi w zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży doko-
nywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie składa-
nia zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie zamó-
wień online, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Zawieranie trans-
akcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, 
41 Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Edycja zdjęć, 
Fotografia, Kompozycje fotograficzne na rzecz innych, 
Montaż filmów, Montaż filmów fotograficznych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż [obróbka] taśm wi-
deo, Montaż taśm wideo, Montaż wideo, Nagrywanie i pro-
dukcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie na taśmach wi-
deo, Nagrywanie taśm wideo, Opracowywanie formatów 
dla programów telewizyjnych, Opracowywanie formatów 
do filmów, Opracowywanie sprawozdań w zakresie na-
uczania, Prezentacja nagrań wideo, Produkcja dysków wi-
deo na rzecz osób trzecich, Produkcja edukacyjnych na-
grań dźwiękowych i wideo, Produkcja edukacyjnych pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja filmów, Produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, Produkcja filmów na płytach DVD 
i CD-ROM, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja 
filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach eduka-
cyjnych, Produkcja filmów wideo i DVD, Produkcja nagrań 
audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja prezenta-
cji audiowizualnych, Produkcja szkoleniowych filmów wi-
deo, Produkowanie taśm wideo na użytek korporacyjny 
w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, Progra-
mowanie [układanie rozkładu programów] w globalnych 
sieciach komputerowych, Projekcja filmów do celów me-
dycznych, Tworzenie napisów, Tworzenie podcastów, Udo-
stępnianie multimedialnych programów rozrywkowych 
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, 
bezprzewodowych i online, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do studia nagrań wideo, Usługi edycji nagrań audio i wi-
deo, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, 
Usługi fotografów, Usługi obrazowania fotograficznego 
za pośrednictwem drona, Usługi obrazowania wideo za po-
średnictwem drona, Usługi produkcji filmów, Edukacja, roz-
rywka i sport, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), 
Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Organizacja kon-
ferencji edukacyjnych, Organizowanie corocznych konferen-
cji edukacyjnych, Organizowanie i obsługa konferencji, Or-
ganizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympo-
zjów, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Or-
ganizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji, Organizowanie konferencji i sympozjów 
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w dziedzinie nauk medycznych, Organizowanie pokazów 
w celach szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, 
Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie 
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Organizo-
wanie seminariów dotyczących szkoleń, Organizowanie 
zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie zjazdów 
w celach rekreacyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyj-
nych, Prowadzenie seminariów, Prowadzenie seminariów 
i kongresów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, 42 Two-
rzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony ko-
mórkowe, Tworzenie platform komputerowych na rzecz 
osób trzecich, Rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, Prace badawczo-rozwojo-
we w zakresie produktów, Projektowanie akcesoriów mody, 
Projektowanie dodatków odzieżowych, Projektowanie gra-
ficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie i opraco-
wywanie nowych produktów, Projektowanie i opracowy-
wanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i opraco-
wywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowy-
wanie baz danych, Projektowanie i testowanie nowych 
produktów, Projektowanie i testowanie w zakresie opraco-
wywania nowych produktów, Projektowanie kostiumów, 
Projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, Projek-
towanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, Projekto-
wanie mody, Projektowanie nakryć głowy, Projektowanie 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Projektowanie odzieży 
ochronnej, Projektowanie opakowań, Projektowanie pro-
duktu [wzornictwo], Projektowanie ubrań, Projektowanie 
wizualne, Projektowanie wzorów, Stylizacja [wzornictwo 
przemysłowe], Usługi konsultacji dotyczące projektowania 
mody, Usługi projektowania odzieży, Usługi projektowania 
w zakresie tworzenia sieci, Usługi projektowe w zakresie 
opracowań graficznych, Usługi projektowe w zakresie tka-
nin dekoracyjnych, Usługi w dziedzinie wzornictwa prze-
mysłowego, Usługi w zakresie projektowania odzieży, Usłu-
gi w zakresie projektowania tkanin, Usługi w zakresie pro-
jektowania marki, Hosting, oprogramowanie jako usługa 
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, Administrowanie prawami użytkowników 
w sieciach komputerowych, Opracowywanie systemów 
przetwarzania danych, Opracowywanie systemów prze-
chowywania danych, Planowanie, projektowanie i rozwój 
stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Projek-
towanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, 
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowy-
wania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do przechowywania danych, Projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projek-
towanie i opracowywanie systemów do wprowadzania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych baz danych, Projektowanie i opracowy-
wanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie 
systemów magazynowania danych, Przygotowywanie pro-
gramów komputerowych do przetwarzania danych, Udzie-
lanie informacji na temat projektowania i opracowywania 
oprogramowania, systemów i sieci komputerowych.

(210) 542046 (220) 2022 04 15
(731) WYSOCKI ANDRZEJ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KENYA JOURNEY

(531) 03.01.04, 03.01.16, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Zmieszane olejki eteryczne, Żel lawendowy, Woda kwiatowa, 
Terpeny [olejki eteryczne], Roślinne olejki eteryczne, Safrol, 
Preparaty aromaterapeutyczne, Polepszacze smaku do żyw-
ności [olejki eteryczne], Olejki zapachowe wydzielające aro-
maty przy podgrzewaniu, Olejki zapachowe, Olejki perfumo-
wane do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki nie-
lecznicze, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki 
eteryczne z drzewa sandałowego, Olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, Olejki eteryczne z cytryny, Olejki eteryczne 
na kojenie nerwów, Olejki eteryczne do użytku osobistego, 
Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapacho-
wych, Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki ete-
ryczne do użytku w procesach produkcyjnych, Olejki ete-
ryczne do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki ete-
ryczne do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjne-
go, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki 
eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne cytronowe, Olejki 
eteryczne, Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki 
do perfum i zapachów, Olejki do celów perfumeryjnych, 
Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki 
destylowane do pielęgnacji urody, Aromaty, Aromaty 
do ciast (olejki eteryczne), Aromaty do napojów [olejki ete-
ryczne], Aromaty do żywności [olejki eteryczne], Aromaty 
do żywności w postaci olejków eterycznych, Aromaty 
do żywności w postaci olejków esencyjnych, Aromaty [olejki 
aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Aromaty spożyw-
cze sporządzone z olejków eterycznych, Aromatyczne olejki 
eteryczne, Ciastka (Aromaty do -) [olejki eteryczne], Cytrono-
we olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, Emulgowa-
ne olejki eteryczne, Esencja badianowa, Esencja mięty [olejek 
eteryczny], Esencje eteryczne, Esencje i olejki eteryczne, Ge-
raniol, Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Kocanka 
[olejki eteryczne], Kremy na bazie olejków eterycznych 
do użytku w aromaterapii, Lawendowy (Olej -), Naturalne 
olejki eteryczne, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, 
Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek golteriowy, 
Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek miętowy suro-
wy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek 
z drzewa herbacianego, Olejek z wyciągiem z owoców amla 
do celów kosmetycznych, Preparaty do czyszczenia podłóg, 
Preparaty do czyszczenia szkła, Preparaty czyszczące w po-
staci pianek, Preparaty czyszczące do stosowania na płyt-
kach, Preparaty czyszczące do dywanów, Preparaty czysz-
czące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty che-
miczne do czyszczenia do użytku domowego, Płyny do my-
cia, Płyny do czyszczenia, Płyny czyszczące do czcionek ma-
szyn do pisania, Płynne detergenty do zmywarek, Płyn 
do mycia naczyń, Perfumy do tektury, Perfumy do ceramiki, 
Pasty do mebli, Pasta do podłogi, Pałeczki zapachowe, Olejki 
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sosnowe do czyszczenia podłóg, Olejek terpentynowy [pre-
parat odtłuszczający], Odplamiacz, Odkamieniacze do użyt-
ku domowego, Nawilżane chusteczki nasączone środkiem 
oczyszczającym, Naturalne pasty do podłóg, Naturalne olejki 
do celów oczyszczających, Nasączone ściereczki do polero-
wania, Mydło w płynie do mycia naczyń, Mydła do użytku 
domowego, Mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, Mie-
szanki zapachowe na bazie heliotropiny, Mieszanki do mycia 
okien, Mieszanki czyszczące do usuwania plam, Mieszaniny 
do nabłyszczania podłóg, Kremy do polerowania, Kostki my-
dła do czyszczenia do użytku domowego, Impregnowane 
chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń, Geraniol 
do perfumowania, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, 
Detergenty w piance, Detergenty do zmywarek do naczyń, 
Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, Deter-
genty do użytku domowego, Czyszczące rozpuszczalniki 
o właściwościach emulgujących, Chusteczki zawierające pre-
paraty czyszczące, Chusteczki nasączone preparatami czysz-
czącymi, Benzyna do wywabiania plam, Barwniki do celów 
kosmetycznych, Artykuły do wybielania, Antypoślizgowy 
wosk do podłóg, Antypoślizgowe płyny do podłóg, Aerozole 
odtłuszczające, Aerozole czyszczące, Środki zapachowe 
do celów domowych, Środki do czyszczenia pojazdów, Pre-
paraty do prania, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
Detergenty, Środki do usuwania kryształów soli, Środki 
do usuwania plam, Środki do usuwania kamienia, Preparaty 
do odbarwiania, Preparaty do odnawiania i polerowania, Pre-
paraty myjące, Preparaty do zmywania naczyń, Preparaty 
wybielające, Preparaty odtłuszczające do celów domowych, 
Preparaty wybielające do użytku domowego, Proszek 
do zmywarek, Proszek do szorowania, Proszki do prania, 
Środki do płukania do zmywarek do naczyń, Środki do mycia 
szkła, Środki do czyszczenia tapicerki, Środki do czyszczenia 
toalet, Środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, 
Środki do czyszczenia dywanów, Środki czyszczące w sprayu 
do użytku domowego, Środki czyszczące do zamrażarek, 
Środki czyszczące do użytku domowego, Środki do zmywa-
nia naczyń, Środki zapachowe do samochodów, Środki 
z dezodorantem do czyszczenia kuwet, Woda Javelle, Woda 
zapachowa do bielizny, Chemiczne produkty do ożywiania 
kolorów do użytku domowego [pranie], Chusteczki antysta-
tyczne stosowane w suszarkach do prania, Chusteczki 
do prania zapobiegające utracie koloru, Substancje do użyt-
ku w praniu, Środki zmiękczające do prania, Środki do prania 
tkanin, Środki do płukania do prania, Preparaty wybielające 
i inne substancje do użytku w praniu, Preparaty do prania 
przyciągające barwniki, Preparaty do mycia do użytku do-
mowego, Płyny do prania chemicznego, Płyny do prania, 
Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Mydło [detergent], 
Czyszczenie na sucho (Preparaty do -), Aromaty do użytku 
domowego, Aromaty w aerozolu przeznaczone do pomiesz-
czeń, Aromatyczne potpourri, Dezodoranty zapachowe 
do pomieszczeń, Drewno zapachowe, Zapachowe szyszki 
sosnowe, Zapachowe kamienie ceramiczne, Wkłady do nie-
elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, 
Wkłady do elektrycznych dozowników zapachów do po-
mieszczeń, Środki zapachowe do pomieszczeń, Środki od-
świeżające powietrze [zapachowe], Saszetki zapachowe 
do poduszeczek na oczy, Saszetki zapachowe do bielizny, 
Saszetki zapachowe, Saszetki z potpourri do wkładania 
do poduszek do aromaterapii, Saszetki perfumowane, Roz-
pylacze zapachowe do pomieszczeń, Rozpylacze zapacho-
we do bielizny [aerozole], Produkty do perfumowania po-
mieszczeń, Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Preparaty 
do odświeżania dywanów, Potpourri (mieszanki zapachowe 
ziół i kwiatów), Pokojowe spraye zapachowe, Poduszki wy-
pełnione substancjami perfumowanymi, Poduszki wypeł-

nione substancjami zapachowymi, Poduszki nasączone sub-
stancjami perfumowanymi, Poduszki nasączone substancja-
mi zapachowymi, Poduszki aromaterapeutyczne zawierają-
ce potpourri w saszetkach tkaninowych, Perfumowane sa-
szetki, Perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwiatów 
(potpourri), Mieszaniny zapachowe potpourri, Knoty wydzie-
lające zapachy do odświeżaczy powietrza, Kadzidła w formie 
stożków, Kadzidła w aerozolu, Kadzidełka stożkowe [dhoop], 
Kadzidełka na patyczkach, Kadzidełka, Ekstrakty z kwiatów, 
Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Woski 
do masażu, Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycz-
nych, Wodorosty do zastosowań w kosmetologii, Wata ko-
smetyczna, Wata do celów kosmetycznych, Waciki do celów 
kosmetycznych, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Świece 
do masażu do celów kosmetycznych, Środki wyszczuplające 
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Puszki baweł-
niane do celów kosmetycznych, Pumeksy do ciała, Pumeks, 
Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Preparaty toaletowe, 
Preparaty ścierne do ciała, Preparaty kosmetyczne wspoma-
gające odchudzanie, Preparaty kosmetyczne o działaniu wy-
szczuplającym, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, Preparaty higieniczne w postaci środków 
toaletowych, Preparaty do pedicure, Preparaty do czyszcze-
nia nosa do celów higieny osobistej, Płatki oczyszczające na-
sączone kosmetykami, Płatki oczyszczające nasączone pre-
paratami toaletowymi, Perfumowane balsamy [preparaty 
toaletowe], Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toale-
towe], Patyczki z watą do celów kosmetycznych, Papierowe 
ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki toaletowe, 
Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki i płyny do masażu, Olejki 
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki do masażu, 
nielecznicze, Olejki do masażu, Olejki do celów kosmetycz-
nych, Olejek bergamotowy, Nielecznicze produkty toaleto-
we, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nie-
lecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze preparaty 
do masażu, Nielecznicze mleczka do skóry, Nielecznicze 
mleczka, Nielecznicze kuracje do skóry głowy, Nielecznicze 
balsamy, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosme-
tycznym, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, 
Maści do celów kosmetycznych, Lakier do celów kosme-
tycznych, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, 
Krem do skórek wokół paznokci, Kosmetyki zawierające 
pantenol, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Ko-
smetyki zawierające keratynę, Kosmetyki w gotowych ze-
stawach, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki organicz-
ne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmety-
ki nielecznicze, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki 
dla dzieci, Kosmetyki, Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Ka-
mienie do wygładzania stóp, Henna w proszku, Geraniol 
do użytku kosmetycznego, Henna [barwnik kosmetyczny], 
Gaziki do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane pre-
paratami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, Alo-
esowe preparaty do celów kosmetycznych, Środki toaleto-
we, Środki do higieny jamy ustnej, Puder do makijażu, Prze-
ciwsłoneczne (preparaty -) [kosmetyki do opalania], Piżmo 
[perfumeria], Szampony, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała.

(210) 542053 (220) 2022 04 15
(731) PM SPORT. P. LEWANDOWSKI I M. WOJTIUK.  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adventure sports STORE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi towarami: 
odzież, odzież termiczna, odzież sportowa, rękawice wy-
konane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, 
skarpety sportowe, odzież dla kolarzy i akcesoria kolarskie, 
odzież narciarska i akcesoria narciarskie, odzież surfingo-
wa i akcesoria surfingowe, obuwie, buty sportowe, buty 
turystyczne [do chodzenia na wycieczki], antypoślizgowe 
akcesoria do obuwia, nakrycia głowy, ochronne kaski spor-
towe, czapki sportowe, bielizna, bielizna sportowa, okulary 
przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, 
soczewki do okularów słonecznych, gogle do celów sporto-
wych, szyby do gogli, ręczniki, ochraniacze ciała do użytku 
sportowego, getry [ochraniacze] zakładane na buty, plecaki 
sportowe, torby sportowe, pokrowce sportowe, kosmetycz-
ki, saszetki na wodę, portfele, etui na telefony komórkowe, 
walizki, bukłaki, breloczki do kluczy, słuchawki, bidony [pu-
ste], lampki do kasków, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły 
i sprzęt kolarski, artykuły i sprzęt narciarski, artykuły i sprzęt 
surfingowy, artykuły i sprzęt skitourowy, odzież skitourowa, 
akcesoria skitourowe, buty skitourowe.

(210) 542055 (220) 2022 04 14
(731) INNOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEANTENSIVE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 3 Mydło przemysłowe, Detergenty, Detergenty 
do użytku domowego, Mydło [detergent], Środki polepsza-
jące działanie detergentów, Detergenty piorące do użyt-
ku w gospodarstwie domowym, Preparaty myjące, Środki 
czyszczące, Środki czyszczące do użytku domowego, Środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłko-
wej i przez Internet takich towarów jak: mydło przemysło-
we, detergenty, detergenty do użytku domowego, mydło 
[detergent), środki polepszające działanie detergentów, de-
tergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, 
preparaty myjące, środki czyszczące, środki czyszczące 
do użytku domowego, środki czyszczące do celów gospo-
darstwa domowego.

(210) 542058 (220) 2022 04 15
(731) MOSIŃSKI ANDRZEJ, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oswoić upadłość

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 
26.13.25

(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 542065 (220) 2022 04 14
(731) DIORA-ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIORA ACOUSTICS

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Sprzęt audio do samochodów i autobusów, 
sprzęt audio-video do domów, aparatura i urządzenia do od-
twarzania płyt, cyfrowe odtwarzacze muzyki, Urządzenia 
foniczne, takie jak: tunery, wzmacniacze, korektory, timery, 
magnetofony kasetowe, odtwarzacze kasetowe, odtwarza-
cze cyfrowych taśm akustycznych, odtwarzacze płyt kom-
paktowych, cyfrowe procesory dźwięku, domowe głośniki 
audio, elektroniczne procesory sygnałów audio do kom-
pensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, Elektronicz-
ne urządzenia audio, Elektryczne i elektroniczne muzyczne 
urządzenia efektowe, Elektryczne wzmacniacze sygnałów 
dźwiękowych, Głośniki, Głośniki audio, Głośniki bezprzewo-
dowe, Głośniki do gramofonów, głośniki, głośniki wysokoto-
nowe, Głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, obudowy 
głośników, Obudowy głośników audio, Odbiorniki audio, Od-
biorniki radiowe, Odbiorniki wzmacniające dźwięk, Odtwa-
rzacze cyfrowe audio, Odtwarzacze dźwięku, słuchawki ste-
reofoniczne, Słuchawki [zakładane na głowę] wzmacniacze 
słuchawkowe, Wzmacniacze stereo, Przenośne odtwarzacze 
dźwięku, zestawy słuchawek z mikrofonem, słuchawki doka-
nałowe, Słuchawki douszne.

(210) 542067 (220) 2022 04 14
(731) BOBAŁO MARCIN, Długołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BJ

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Drinki na bazie 
piwa, Napoje na bazie piwa, Korzenne piwa, Piwo rzemieśl-
nicze, Piwa smakowe, Brzeczka piwna, Piwo i produkty piwo-
warskie, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, 35 Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Analiza marketingowa 
nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
Zarządzanie mieszkaniami, 36 Administrowanie nierucho-
mościami, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieru-
chomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarcza-
nie informacji dotyczących nieruchomości, Finansowanie in-
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westycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloper-
skich, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Or-
ganizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszu, Pomoc 
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów 
finansowych w nieruchomościach, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi kredy-
towania nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, 
Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkal-
nymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osie-
dli mieszkaniowych, Wynajem nieruchomości i majątku, Za-
rządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie portfelem 
nieruchomości, Finansowanie kredytów mieszkaniowych, 
Udzielanie pożyczek mieszkaniowych, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkanio-
we, 37 Prowadzenie działalności deweloperskiej, Budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa bloków 
mieszkalnych, Budowa budynków wielorodzinnych, Bu-
dowa kompleksów biznesowych, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowanie nieruchomości, Nadzór budow-
lany, Nadzór nad renowacją budynków, Nadzór nad ro-
botami budowlanymi, Udzielanie informacji związanych 
z renowacją budynków, Udzielanie informacji związanych 
z odbudową budynków, Usługi budowlane w zakresie bu-
dynków mieszkalnych, Zarządzanie projektem budowy, Na-
prawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Konstruowa-
nie budynków mieszkalnych i handlowych, 42 Planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi projektowe 
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi w zakresie 
planowania osiedli mieszkaniowych, 43 Usługi restauracyj-
ne, Bary, Usługi barmanów, Usługi barów piwnych, Usługi 
ogródków piwnych, Serwowanie napojów w małych bro-
warniach, Serwowanie napojów w pubach z browarem, 
Serwowanie napojów alkoholowych.

(210) 542069 (220) 2022 04 14
(731) SZCZEPANIAK MICHAŁ, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medical Art Clinic Podhale

(531) 24.13.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Marketing, udzielanie informacji konsumenc-
kich o produktach w zakresie kosmetyków, usługi admini-
stracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, 
prezentowanie produktów w mediach do celów sprzeda-
ży detalicznej, 44 Pomoc stomatologiczna, stomatologia 
kosmetyczna, usługi stomatologiczne w zakresie leczenia 
kanałowego, usługi protetyki stomatologicznej, usługi sto-
matologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, chirurgia 
kosmetyczna, usługi medyczne, usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, usługi dentystyczne, usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego, doradztwo w zakresie urody, higiena 
i pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji skóry, kosmetycz-
ne zabiegi laserowe skóry, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, konsultacje dentystyczne, usługi w zakresie 
wybielania zębów, doradztwo związane ze stomatologią, 
usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, placów-

ki opieki medycznej/zdrowotnej, pomoc medyczna, usłu-
gi wstawiania implantów, salony piękności, chiroplastyka, 
usługi implantacji, opieka pielęgniarska i medyczna, szpitale, 
usługi sztucznego zapłodnienia, usługi farmaceutyczne, re-
habilitacja, szpitale, porady w zakresie farmakologii.

(210) 542075 (220) 2022 04 15
(731) EL-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) MEGACENNIK EL-PLUS
(510), (511) 35 Usługi reklamowe związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie reklamy osób 
trzecich, Organizowanie kampanii reklamowych, Usługi mar-
ketingowe i menadżerskie, Doradztwo handlowe w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, Negocjowanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej, Badania i analizy marketingowe, 
Usługi w zakresie administracji biurowej (dla osób trzecich), 
Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Kompila-
cja i systematyzacja danych w komputerowych bazach da-
nych, Wyszukiwanie danych w komputerowych bazach da-
nych dla osób trzecich, Systematyzacja danych, Kompilacja 
on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych 
przeszukiwanych on-line, Rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych.

(210) 542079 (220) 2022 04 15
(731) KUŹMIŃSKI BARTŁOMIEJ RAZURA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAZURA

(531) 10.05.05, 27.05.05
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Usługi fry-
zjerskie, Salony fryzjerskie, Męskie salony fryzjerskie, Usługi 
salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla mężczyzn, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Konsul-
tacje dotyczące kosmetyków, Higiena i pielęgnacja urody, 
Doradztwo w zakresie urody, Doradztwo dotyczące ko-
smetyków.

(210) 542088 (220) 2022 04 18
(731) INERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIRGO

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Baterie akumulatorowe litowe, Baterie aku-
mulatorowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyj-
nych, Baterie, Ogniwa i baterie elektryczne, Ogniwa i bate-
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rie suche, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie litowe, 
Baterie litowo-jonowe, Kable do baterii, Ładowarki baterii 
elektrycznych, Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii 
do laptopów, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki 
do baterii słonecznych, Akumulatory do pojazdów, Akumu-
latory do pojazdów elektrycznych, Akumulatory, elektrycz-
ne, do pojazdów, Akumulatory do projektorów, Akumulatory 
energii fotowoltaicznej, Elektryczne akumulatory do zasila-
nia pojazdów elektrycznych, Ładowarki dla akumulatorów, 
Skrzynki akumulatorowe, Urządzenia do ładowania akumula-
torów, Zasilacze przenośne (akumulatory), Urządzenia do ła-
dowania akumulatorów elektrycznych.

(210) 542091 (220) 2022 04 15
(731) BUSINESS RATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi 
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie 
konkursami w celach reklamowych, Organizacja konkursów 
w celach reklamowych, Administrowanie programami mo-
tywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług 
dla osób trzecich, Agencje reklamowe, Aktualizowanie infor-
macji reklamowych w komputerowej bazie danych, Dostar-
czanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwa-
nia konsultowanych online, Działalność reklamowa, w szcze-
gólności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, 
Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, Kampanie marketingowe, Informacja marketin-
gowa, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania 
w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, 
Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący pro-
mocji, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, 
Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing ukie-
runkowany, Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja 
planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowy-
wanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla 
wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron interneto-
wych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-

tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania 
nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania 
nagród w celach reklamowych, Produkcja materiałów rekla-
mowych i reklam, Produkcja nagrań wideo w celach reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie działal-
ności gospodarczej, Promowanie sprzedaży towarów i usług 
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komu-
nikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie 
reklam na rzecz osób trzecich, Publikowanie materiałów re-
klamowych online, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, Publikowanie tekstów reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie online przewodni-
ków reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich 
prowadzących handel online w Internecie, Usługi agencji re-
klamowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszu-
kiwarek internetowych, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi 
reklamowe na rzecz innych, Usługi w zakresie marketingu baz 
danych, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie prezen-
tacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych 
mediów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi współ-
pracy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, 
Usługi związane z publiczną prezentacją produktów, Wsparcie 
w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, 
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie 
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Rozwój kam-
panii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana 
promocja działalności gospodarczej, Reklamy online, Badanie 
działalności gospodarczej i rynku, Analiza trendów marketin-
gowych, Analizy gospodarcze, Analizy w zakresie marketingu, 
Badania dla celów działalności gospodarczej, Badania i ankie-
ty w zakresie działalności gospodarczej, Dostarczanie infor-
macji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji 
handlowych związanych z przedsiębiorstwami, Dostarczanie 
informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji 
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputero-
wych, Gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, In-
formacja handlowa wspomagana komputerowo, Informacje 
na temat rankingu sprzedaży produktów, Informacje i opinie 
ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, Opracowywanie 
sprawozdań i badań rynkowych, Prognozy rynkowe, Projekto-
wanie badań opinii publicznej, Skomputeryzowane badania 
rynkowe, Udostępnianie danych statystycznych z badań ryn-
kowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi badań i analiz 
rynkowych, Usługi porównywania rozwiązań w działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie oceny rynku, Promowanie 
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sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybu-
cję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Badania 
i analizy rynkowe.

(210) 542092 (220) 2022 04 15
(731) BUSINESS RATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) DIAMENTY BIZNESU
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi 
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie 
konkursami w celach reklamowych, Organizacja konkursów 
w celach reklamowych, Administrowanie programami mo-
tywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług 
dla osób trzecich, Agencje reklamowe, Aktualizowanie infor-
macji reklamowych w komputerowej bazie danych, Dostar-
czanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwa-
nia konsultowanych online, Działalność reklamowa, w szcze-
gólności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, 
Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, Kampanie marketingowe, Informacja marketin-
gowa, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania 
w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, 
Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący pro-
mocji, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, 
Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing ukie-
runkowany, Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja 
planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowy-
wanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla 
wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron interneto-
wych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania 
nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania 
nagród w celach reklamowych, Produkcja materiałów rekla-
mowych i reklam, Produkcja nagrań wideo w celach reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie działal-
ności gospodarczej, Promowanie sprzedaży towarów i usług 
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komu-
nikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie 
reklam na rzecz osób trzecich, Publikowanie materiałów re-
klamowych online, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 

Internetu, Publikowanie tekstów reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie online przewodni-
ków reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich 
prowadzących handel online w Internecie, Usługi agencji re-
klamowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszu-
kiwarek internetowych, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi 
reklamowe na rzecz innych, Usługi w zakresie marketingu baz 
danych, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie prezen-
tacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych 
mediów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi współ-
pracy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, 
Usługi związane z publiczną prezentacją produktów, Wsparcie 
w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, 
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie 
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Rozwój kam-
panii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana 
promocja działalności gospodarczej, Reklamy online, Badanie 
działalności gospodarczej i rynku, Analiza trendów marketin-
gowych, Analizy gospodarcze, Analizy w zakresie marketingu, 
Badania dla celów działalności gospodarczej, Badania i ankie-
ty w zakresie działalności gospodarczej, Dostarczanie infor-
macji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji 
handlowych związanych z przedsiębiorstwami, Dostarczanie 
informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji 
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputero-
wych, Gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, In-
formacja handlowa wspomagana komputerowo, Informacje 
na temat rankingu sprzedaży produktów, Informacje i opinie 
ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, Opracowywanie 
sprawozdań i badań rynkowych, Prognozy rynkowe, Projekto-
wanie badań opinii publicznej, Skomputeryzowane badania 
rynkowe, Udostępnianie danych statystycznych z badań ryn-
kowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi badań i analiz 
rynkowych, Usługi porównywania rozwiązań w działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie oceny rynku, Promowanie 
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybu-
cję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Badania 
i analizy rynkowe.

(210) 542093 (220) 2022 04 19
(731) SOBOLEWSKA MAŁGORZATA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Mattheu Sherston
(510), (511) 16 Książki.

(210) 542094 (220) 2022 04 15
(731) SZCZEPANIAK MICHAŁ, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medical Art Clinic Podhale
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(531) 26.02.07, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Marketing, udzielanie informacji konsumenc-
kich o produktach w zakresie kosmetyków, usługi admini-
stracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, 
prezentowanie produktów w mediach do celów sprzeda-
ży detalicznej, 44 Pomoc stomatologiczna, stomatologia 
kosmetyczna, usługi stomatologiczne w zakresie leczenia 
kanałowego, usługi protetyki stomatologicznej, usługi sto-
matologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, chirurgia 
kosmetyczna, usługi medyczne, usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, usługi dentystyczne, usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego, doradztwo w zakresie urody, higiena 
i pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji skóry, kosmetycz-
ne zabiegi laserowe skóry, usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, konsultacje dentystyczne, usługi w zakresie 
wybielania zębów, doradztwo związane ze stomatologią, 
usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, placów-
ki opieki medycznej/zdrowotnej, pomoc medyczna, usłu-
gi wstawiania implantów, salony piękności, chiroplastyka, 
usługi implantacji, opieka pielęgniarska i medyczna, szpitale, 
usługi sztucznego zapłodnienia, usługi farmaceutyczne, re-
habilitacja, szpitale, porady w zakresie farmakologii.

(210) 542159 (220) 2022 04 20
(731) BIOELEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 2 Barwniki, barwniki syntetyczne, naturalne, anili-
nowe, ultramarynowe, kadziowe, kwasowe, barwniki do tek-
styliów, barwniki płynne, barwniki szybkoschnące, pigmenty 
organiczne do produkcji materiałów barwiących, pigmenty 
do stosowania w farbach, pigmenty drukarskie do materia-
łów tekstylnych, pigmenty z właściwościami brązującymi, 
pigmenty w proszku, pigmenty do farb, kolorowe pigmenty, 
14 Ozdoby [biżuteria], ozdoby z gagatu, naturalne kamie-
nie szlachetne, perły naturalne, wyroby jubilerskie wykona-
ne z tworzyw sztucznych, 26 Cekiny, cekiny do ozdabiania, 
nie z metali szlachetnych, cekiny mikowe, cekiny do ubrań, 
ozdoby do kapeluszy, ozdoby do ubrań, koronkowe ozdoby 
zapięcia do odzieży, oczka do odzieży, hafty do odzieży, fal-
bany do odzieży, łaty do odzieży, fiszbiny do odzieży, pętelki 
do odzieży, klamry do odzieży, sprzączki do odzieży, kokar-
dy do odzieży, sznurki do odzieży, ćwieki do odzieży, guziki 
do odzieży, uszka do odzieży, oblamowania do obszywania 
odzieży, niemetalowe oczka do odzieży, guziki ozdobne 
[plakietki] do odzieży, guziki zatrzaskowe do odzieży, napy, 
metki z tkanin do znakowania odzieży, wstążki z przezroczy-
stego tworzywa sztucznego przeznaczone do celów deko-
racyjnych, dekoracyjne akcesoria do włosów.

(210) 542161 (220) 2022 04 20
(731) WALAŚ JOANNA, Kiełczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JW MOJE PIĘKNO MOJA SPRAWA

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 Doradztwo w zakresie urody, Doradztwo 
dotyczące urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Inter-
netu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Konsultacje me-
dyczne, Konsultacje psychologiczne, Konsultacje z dziedziny 
żywienia, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone 
dla pacjentów, Konsultacje dentystyczne, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Doradztwo żywie-
niowe, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo psychologicz-
ne, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo 
związane ze stomatologią, Doradztwo w zakresie leczenia 
farmakologicznego, Doradztwo medyczne w zakresie der-
matologii, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony 
zdrowia, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Do-
radztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości 
medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego ła-
godzenia dolegliwości medycznych, Doradztwo medyczne 
w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo medyczne w za-
kresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krze-
seł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, 
balkoników do chodzenia i łóżek, Usługi w zakresie analiz 
medycznych, Przygotowywanie raportów dotyczących 
kwestii medycznych, Wydawanie raportów medycznych, 
Analiza zachowania do celów medycznych, Usługi w zakre-
sie wyszukiwania informacji medycznych, Usługi doradcze 
związane z usługami medycznymi, Udzielanie informacji 
związanych z usługami medycznymi, Przygotowywanie 
profilów psychologicznych do celów medycznych, Usługi 
charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, 
Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, 
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, Udzielanie porad medycznych w zakresie reduk-
cji masy ciała, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie 
usług medycznych dla osób potrzebujących, Doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, Udzielanie informacji 
żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do reduk-
cji masy ciała do celów medycznych, Stylizacja, układanie 
włosów, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, 
45 Zindywidualizowane usługi doradztwa w zakresie mody, 
Usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, 
Usługi zindywidualizowanej stylizacji ubioru.

(210) 542187 (220) 2022 04 20
(731) TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUZ UBEZPIECZENIA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Ubezpieczenia medyczne, 
Ubezpieczenia furgonetek, Ubezpieczenia samochodowe, 
Ubezpieczenia bankowe, Ubezpieczenia budynków, Ubez-
pieczenia podróżne, Ubezpieczenia biur, Organizowanie 
ubezpieczenia, Ubezpieczenia kredytów, Ubezpieczenia 
lotnicze, Ubezpieczenia towarów, Ubezpieczenia hipotecz-
ne, Ubezpieczenia dla hoteli, Ubezpieczenia systemów an-
tywłamaniowych, Ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, 
Ubezpieczenia urządzeń łącznościowych, Ubezpieczenia 
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majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenia od wypad-
ków, Ubezpieczenia od pożaru, Ubezpieczenia dla biur, Or-
ganizowanie ubezpieczenia kredytów, Ubezpieczenia dla 
przedsiębiorstw, Zapewnianie ubezpieczenia wakacyjne-
go, Ubezpieczenia dotyczące własności, Usługi zarządzania 
ubezpieczeniami, Usługi ubezpieczeniowe, Zarządzanie 
ubezpieczeniami grupowymi, Informacja o ubezpiecze-
niach, Administrowanie systemami ubezpieczenia grupowe-
go, Ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, Wy-
cena roszczeń z ubezpieczenia, Ubezpieczenia (doradztwo 
w sprawach -), Doradztwo ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia 
od wypadków samochodowych, Ubezpieczenia (informacje 
w sprawach -), Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, 
Wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, Ubezpieczenia 
od odpowiedzialności osób trzecich, Zapewnianie ubezpie-
czenia gwarancji na sprzęt, Wycena finansowa [ubezpiecze-
nia, bankowość, nieruchomości], Usługi w zakresie organizo-
wania ubezpieczenia, Ubezpieczenia związane z mieniem 
osobistym, Ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecz-
nej, Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Finanso-
we usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojaz-
dów, Usługi w zakresie ubezpieczenia przyczep turystycz-
nych, Usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubez-
pieczenia, Usługi ubezpieczenia medycznego świadczone 
na rzecz firm, Usługi ubezpieczenia od ryzyka terminów 
i kosztów realizacji, Ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia 
terminów i kosztów, Usługi ubezpieczenia indywidualnego 
w zakresie świadczenia usług prawnych, Usługi gwarancji 
ubezpieczenia w przypadku awarii mechanicznej silnika, 
Usługi ubezpieczenia osobistego w zakresie zapewniania 
porad prawnych, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
z ubezpieczeniami domu, Usługi doradztwa i pośrednictwa 
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, Usługi doradz-
twa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, 
Likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, 
Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpiecze-
niami od wypadków, Usługi ubezpieczenia zdrowotnego 
związane z kierowcami autokarów, Usługi ubezpieczenia 
zdrowotnego związane z pilotami autokarowymi, Ubezpie-
czenie garaży, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, 
Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Ubezpie-
czenie od straty dokumentów, Ubezpieczenie od wydat-
ków prawnych, Ubezpieczenie towarów podczas tranzytu, 
Ubezpieczenie indywidualne związane ze zobowiązaniem 
spłaty pożyczki, Reasekuracja, Usługi doradztwa związane 
z reasekuracją, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi finan-
sowe związane z działalnością gospodarczą, Przetwarzanie 
płatności, Wyceny i analizy finansowe, Transakcje finansowe, 
41 Kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami.

(210) 542193 (220) 2022 04 21
(731) BURYN PAWEŁ ZAMIAR, Nowa Ruda
(540) (znak słowny)
(540) Ani Trochę
(510), (511) 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wy-
konane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, 
zawarte w tej klasie, Artykuły porcelanowe do celów deko-
racyjnych, Bibeloty [posągi] z porcelany, Bibeloty wykonane 
ze szkła [ozdoby], Bibeloty z porcelany, Bibeloty z porcelany 
[posągi], Ceramiczne dzieła sztuki, Ceramiczne ozdoby, Cera-
miczne popiersia, Ceramiczne statuetki, Ceramiczne statuy, 
Dekoracje ścienne 3D wykonane z terakoty, Dekoracje ścien-
ne 3D wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne 3D wykona-
ne z gliny, Dekoracje ścienne 3D wykonane ze szkła, Deko-
racje ścienne 3D wykonane z ceramiki, Dekoracyjne butelki 
z piaskiem, Dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, Dzieła 

sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Dzieła 
sztuki ze szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, tera-
koty i szkła, Emaliowane pudełka, Figurki ceramiczne, Figurki 
porcelanowe, ceramiczne, gliniane, z terakoty lub szklane, 
do tortów, Figurki szklane, Figurki wykonane z ceramiki, 
Figurki wykonane z porcelany kostnej, Figurki wykonane 
z porcelany, Figurki wykonane ze szkła ołowiowego, Figur-
ki wykonane ze szkła ozdobnego, Figurki z kryształu, Figurki 
z porcelany, Figurki z terakoty, Figurki z porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty lub szkła, Figurki z włókna szklanego, Figurki 
ze szkła, Figurki ze szkła barwionego, Krasnale ogrodowe 
ceramiczne [gnomy], Krasnale ogrodowe z porcelany, Kra-
snale ogrodowe ze szkła, Kryształ [wyroby szklane], Majolika, 
Modele figurek [ozdoby] wyrabiane z szkła, Modele [ozdoby] 
zrobione z porcelany, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane 
z szkła, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z porcelany, 
Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z terakoty, Naczynia 
obiadowe z porcelany, Naczynia stołowe wykonane z por-
celany, Ozdobne figurki wykonane ze szkła, Ozdobne figur-
ki wykonane z porcelany, Ozdobne kule szklane, Ozdobne 
modele wykonane z porcelany, Ozdobne pudełka szklane, 
Ozdobne rzeźby wykonane ze szkła, Ozdobne rzeźby wy-
konane z porcelany, Ozdoby ceramiczne, Ozdoby kryształo-
we, Ozdoby ścienne z terakoty, Ozdoby ścienne z porcelany, 
Ozdoby szklane, Ozdoby wykonane z kryształu [bibeloty], 
Ozdoby wykonane z porcelany [bibeloty], Ozdoby z porcela-
ny, Ozdoby ze szkła [bibeloty], Popiersia szklane, Półobrobio-
ne koraliki szklane, Popiersia wykonane z terakoty, Popiersia 
z kryształu, Popiersia z porcelany, Popiersia z porcelany, cera-
miki, gliny, terakoty lub szkła, Popiersia z porcelany, terakoty 
lub szkła, Popiersia z terakoty, Porcelana, Porcelanowa zasta-
wa stołowa, Porcelanowe jajka, Porcelanowe popiersia, Posą-
gi z kryształu, Posągi z porcelany, Posągi z porcelany chińskiej, 
Posągi ze szkła, Posążki kryształowe, Pudełka ceramiczne, Pu-
dełka szklane, Pudełka z ceramiki, Pudełka z emalii, Pudełka 
z porcelany, Rzeźby ceramiczne, Rzeźby kryształowe, Rzeźby 
lodowe do celów dekoracyjnych, Rzeźby porcelanowe, Rzeź-
by szklane, Rzeźby wykonane z porcelany, Rzeźby wykona-
ne z terakoty, Rzeźby z porcelany, Rzeźby z terakoty, Rzeźby 
ze szkła, Statuetki z chińskiej porcelany, Statuetki z kryształu, 
Statuetki z porcelany, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub 
szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
Statuetki z terakoty, Statuetki ze szkła, Statuy ceramiczne, 
Statuy z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Statuy 
z terakoty, Szklane (Wyroby -) malowane, Szklane popiersia, 
Szkło ozdobne, Szyldy porcelanowe, Szyldy szklane, Szyldy 
z porcelany lub ze szkła, Tabliczki porcelanowe, Tabliczki 
ceramiczne, Tabliczki szklane, Tabliczki z fajansu, Talerze ko-
lekcjonerskie, Talerze pamiątkowe, Talerze pamiątkowe [oko-
licznościowe], Wyroby artystyczne z kryształu, Wyroby arty-
styczne z porcelany, Wyroby artystyczne ze szkła, Wyroby 
porcelanowe, Wyroby szklane, Wyroby szklane malowane.

(210) 542194 (220) 2022 04 20
(731) PREDENKIEWICZ RAFAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE ARPOL, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Zakochaj się w Pałacu Romantycznym
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 41 Kultura fizyczna, Or-
ganizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie imprez w celach 
rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, Usługi rozrywkowe, 43 Biura zakwaterowania 
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[hotele, pensjonaty], Kafeterie [bufety], Rezerwacje miejsc 
w hotelach, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwate-
rowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi re-
stauracyjne, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, 
Wynajmowanie sal na zebrania, 44 Usługi saun.

(210) 542255 (220) 2022 04 22
(731) LASERCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lasercare KOSMETYKA LASEROWA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 01.15.15, 
26.04.03, 26.04.06

(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji 
ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosme-
tycznej pielęgnacji ciała, Usługi kosmetyczne.

(210) 542273 (220) 2022 04 21
(731) WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA GASTRONOMICZNA 

CENTRUM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAR BAMBINO

(531) 29.01.15, 03.04.02, 03.04.13, 05.03.06, 11.03.99, 19.07.99, 
27.05.01

(510), (511) 43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Ser-
wowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przy-
gotowywanie posiłków i napojów, Restauracje dla turystów, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji.

(210) 542288 (220) 2022 04 22
(731) BINIAK MARIUSZ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ARGONAUTS MEDIA GROUP

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.01, 
26.11.06, 26.11.12, 29.01.12

(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w zakresie marketin-
gu strategicznego, Doradztwo dla przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, 
Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo dotyczące reklamy.

(210) 542298 (220) 2022 04 22
(731) MADAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUDMUSES SKIN THERAPIES

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki do użytku osobistego, 
Balsamy, inne niż do celów medycznych, Kosmetyki nielecz-
nicze i preparaty toaletowe, Preparaty kosmetyczne do twa-
rzy, Świece do masażu do celów kosmetycznych, 4 Zestawy 
świeczek, Świece, Świece perfumowane, Świece sojowe, Za-
pachowe świece aromaterapeutyczne, 5 Dietetyczne napa-
ry do celów medycznych, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Dodatki odżywcze, Herbata lecznicza, Krople witaminowe, 
Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące 
suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodat-
kami odżywczymi, Mineralne suplementy diety, Multiwita-
miny, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki 
do stosowania jako suplementy diety, Preparaty witamino-
we i mineralne, Probiotyki (suplementy), Suplementy die-
ty, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy ziołowe w pły-
nie, Lecznicze świece do masażu, 44 Analiza kosmetyczna, 
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące 
urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Ga-
binety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Salony 
piękności, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, 
Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia 
i dobrego samopoczucia ciała i ducha.

(210) 542314 (220) 2022 04 24
(731) STAŃCZYK DANIEL, Grunwald
(540) (znak słowny)
(540) ROBOPUNKT
(510), (511) 7 Kosiarki, Elektryczne kosiarki do trawy, Kosiar-
ki bijakowe, Kosiarki do trawników z siedziskiem, Kosiarki 
do trawy [maszyny], Kosiarki do zarośli [maszyny], Kosiarki 
[maszyny], Kosiarki mechaniczne, Kosiarki samobieżne, Ko-
siarki spalinowe, Kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep 
do traktorów], Kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, 
Kosiarki żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane 
elektrycznie], Mechaniczne kosiarki do trawników, Przyrządy 
tnące kosiarki [części do maszyn], Wysokowydajne kosiarki 
bijakowe, 8 Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia].
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(210) 542315 (220) 2022 04 24
(731) ZIĘBA WOJCIECH, Niepołomice
(540) (znak słowny)
(540) OF24
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi.

(210) 542355 (220) 2022 04 25
(731) REZYDENCJE ANIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
Analiza marketingowa nieruchomości, 36 Usługi w zakresie 
nieruchomości, Wycena nieruchomości, Doradztwo do-
tyczące inwestowania w nieruchomości, Dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], Wynajem nieruchomości 
i majątku, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budyn-
ków, Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynaj-
mem domów i mieszkań, Odbieranie długów z tytułu wynaj-
mu nieruchomości, Agencje nieruchomości, Powiernictwo 
nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Fi-
nansowanie konsorcjalne nieruchomości, Usługi kredytowa-
nia nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Usługi nabywania nieruchomości, Organizowanie finanso-
wania zakupu nieruchomości, Zapewnienie finansowania 
rozbudowy nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nie-
ruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości 
za pośrednictwem Internetu, Pomoc w zakupie nierucho-
mości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi 
powiernicze w zakresie nieruchomości, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Nabywanie 
nieruchomości [dla osób trzecich], Udzielanie informacji 
o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi.

(210) 542360 (220) 2022 04 25
(731) EMOTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FuNzeUM

(531) 27.05.01, 27.01.25, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Obsłu-
ga administracyjna firm na zlecenie, Marketing ukierunkowa-
ny, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi związane z listami 

prezentów, 41 Usługi muzeów [wystawy], Usługi parków roz-
rywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Usłu-
gi pokazów filmowych, Usługi rozrywkowe, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Orga-
nizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Rezerwowanie miejsc na pokazy, Usługi klubowe 
[rozrywka], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi kultu-
ralne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Cyrki, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewio-
wych, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), Re-
stauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Wynajmowanie 
sal na zebrania, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie 
[bufety], Stołówki, Usługi restauracyjne.

(210) 542362 (220) 2022 04 25
(731) EMOTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FuNzeUM

(531) 27.05.01, 27.01.25, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Obsłu-
ga administracyjna firm na zlecenie, Marketing ukierunkowa-
ny, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi związane z listami 
prezentów, 41 Usługi muzeów [wystawy], Usługi parków roz-
rywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Usłu-
gi pokazów filmowych, Usługi rozrywkowe, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Orga-
nizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw 
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w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Rezerwowanie miejsc na pokazy, Usługi klubowe 
[rozrywka], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi kultu-
ralne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Cyrki, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewio-
wych, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), Re-
stauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Wynajmowanie 
sal na zebrania, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie 
[bufety], Stołówki, Usługi restauracyjne.

(210) 542390 (220) 2022 04 26
(731) WRÓBLEWSKA-WILCZYŃSKI KAJA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przestrzeń Terapii Vaya

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.03.11, 05.03.09, 
05.03.13, 05.03.14

(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla lu-
dzi, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Aromatera-
pia, Badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, Badania 
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo dietetyczne, 
Doradztwo dotyczące alergii, Doradztwo dotyczące ochro-
ny zdrowia, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo 
w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, 
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Dostarczanie 
informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Hipnoterapia, Informacje do-
tyczące masażu, Konsultacje z dziedziny żywienia, Leczenie 
pacjentów uzależnionych od narkotyków, Leczenie pacjen-
tów uzależnionych od substancji narkotycznych, Leczenie 
uzależnień, Leczenie uzależnienia od narkotyków, Leczenie 
w zakresie kontroli wagi ciała, Masaż, Masaże, Muzykoterapia 
w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, Oce-
na kontroli wagi, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia, Ochrona 
zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka zdrowotna 
w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka zdrowotna związana 
z naturopatią, Ośrodki zdrowia, Pomoc osobom w rzucaniu 
palenia, Poradnictwo dietetyczne, Poradnictwo w zakre-
sie odżywiania, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, 
Poradnictwo żywieniowe, Porady i doradztwo w zakresie 
stylu życia do celów medycznych, Profesjonalne doradz-
two w zakresie ochrony zdrowia, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
żywienia, Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Reha-
bilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, Świadczenie 
usług w zakresie opieki zdrowotnej, Terapia tańcem, Terapia 
w zakresie rzucenia palenia, Udzielanie informacji na temat 
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie in-
formacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Udzielanie 
informacji zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych 
z odżywianiem, Udzielanie informacji w zakresie suplemen-
tów diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych 

z suplementami diety i odżywczymi, Usługi doradcze do-
tyczące odżywiania, Usługi doradcze i informacyjne w dzie-
dzinie zdrowia, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
odżywiania, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie ży-
wienia, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Usłu-
gi doradcze związane z dietą, Usługi doradztwa w zakresie 
kontrolowania wagi, Usługi doradztwa związane z odchu-
dzaniem, Usługi doradztwa żywieniowego, Usługi informacji 
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usłu-
gi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi klinik 
zdrowia, Usługi terapeutyczne, Usługi terapii autogenicznej, 
Usługi w zakresie leczenia bezsenności, Usługi w zakresie 
leczenia nałogu palenia, Usługi w zakresie leczenia uzależ-
nień, Usługi w zakresie medytacji, Usługi w zakresie muzy-
koterapii, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi w zakresie 
patologii związane z leczeniem osób, Usługi w zakresie te-
rapii za pomocą światła, Ziołolecznictwo, Badania psycho-
logiczne, Badanie osobowości do celów psychologicznych, 
Badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicz-
nego], Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia 
dolegliwości medycznych, Doradztwo dotyczące psycholo-
gicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, Doradztwo 
psychologiczne, Analiza zachowania do celów medycznych, 
Doradztwo związane z psychologią integralną, Konsultacje 
psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psycholo-
giczna, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo psycho-
logiczne dla personelu, Porady psychologiczne, Przeprowa-
dzanie ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych, Przeprowadzanie testów psycho-
logicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów 
psychometrycznych do celów medycznych, Przygotowy-
wanie profili psychologicznych, Przygotowywanie profilów 
psychologicznych do celów medycznych, Psychoterapia, 
Psychoterapia holistyczna, Terapia dialektyczno-behawio-
ralna (DBT), Terapia poznawczo-behawioralna (ang. cogni-
tive-behavioral therapy – CBT), Terapia psychologiczna dla 
małych dzieci, Terapia sztuką, Terapia z udziałem zwierząt 
[zooterapia], Udzielanie informacji dotyczących modyfika-
cji zachowania, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, 
Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwo-
ści psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi (ADHD), 
Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań 
przesiewowych w kierunku zaburzeń uwagi (ADD), Usługi 
badań przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji 
(ADD), Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi doradcze 
dotyczące zachowania ludzkiego, Usługi poradnictwa psy-
chologicznego w zakresie sportu, Usługi psychologów, 
Usługi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi 
w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie 
oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], 
Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie 
psychologii dla osób indywidualnych i grup, Zapewnianie le-
czenia psychologicznego, Usługi w zakresie testów psycho-
logicznych, Usługi w zakresie psychologii pracy.

(210) 542407 (220) 2022 04 26
(731) WASĄŻNIK BARTŁOMIEJ, Pułtusk
(540) (znak słowny)
(540) WENECJA PUŁTUSK
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.
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(210) 542426 (220) 2022 04 27
(731) NOWICKI JACEK, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESTAGURU

(531) 19.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe.

(210) 542480 (220) 2022 04 27
(731) INSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA DR EWY 

DĄBROWSKIEJ EWA I KRZYSZTOF DĄBROWSCY 
SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) EWA DĄBROWSKA
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, 
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Odżywcze 
suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, Preparaty witaminowe w po-
staci suplementów diety.

(210) 542507 (220) 2022 04 28
(731) TRZCIŃSKI DOMINIK, Szubin
(540) (znak słowny)
(540) DTS-SZUBIN
(510), (511) 7 Alternatory [generatory prądu przemienne-
go], Awaryjne generatory prądotwórcze, Chłodnice do sil-
ników, Filtry [części maszyn lub silników], Generatory elek-
tryczności, Głowice cylindrów do silników, Kable sterow-
nicze do maszyn i silników, Kolektory wydechowe do sil-
ników, Korbowody do maszyn, motorów i silników, Łoża 
silnika inne niż do pojazdów lądowych, Maszyny do bu-
dowy torów kolejowych, Mechanizmy napędowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, Oszczędzacze paliwa do silników, 
Pompy [części maszyn lub silników], Pompy na sprężone 
powietrze, Prądnice prądu stałego, Przekładnie do maszyn, 
Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, 
Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
mienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lą-
dowych, Regulatory [części maszyn], Regulatory ciśnienia 
[części maszyn], Regulatory prędkości obrotowej do ma-
szyn, silników i silników elektrycznych, Rozruszniki silników, 
Silniki do łodzi, Silniki hydrauliczne, Silniki na sprężone po-
wietrze, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, 
Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów, 
inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do ma-
szyn i silników, Sprężarki doładowujące, Suporty [części 
maszyn], Tłoki do cylindrów, Tłoki do silników, Tłoki [części 
maszyn lub silników], Tłumiki do silników, Turbosprężarki, 
Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, Urzą-
dzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego 
spalania, Wały korbowe, Wały napędowe, inne niż do po-
jazdów lądowych, Wały rozrządcze do silników pojazdów, 
Wentylatory do silników, Wtryskiwacze paliwa do silników, 
Wymienniki ciepła [części maszyn], Zawory [części maszyn 
lub silników], 12 Lokomotywy, Łodzie, Pojazdy opancerzo-
ne, Pojazdy szynowe, Przekładnie do pojazdów lądowych, 
Silniki do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów do pojaz-
dów lądowych, Skrzynie korbowe do elementów pojazdów 
lądowych, inne niż do silników, Skutery wodne, Skutery 
wodne [prywatne jednostki pływające], Tramwaje, Turbiny 

do pojazdów lądowych, Wały napędowe do pojazdów lą-
dowych, Wojskowe pojazdy transportowe, Przekładnie zę-
bate do pojazdów lądowych, Pojazdy i środki transportu.

(210) 542540 (220) 2022 04 28
(731) KUC KATARZYNA ERBEL COSMETICS, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Erbel COSMETICS

(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe, Środki toaletowe.

(210) 542552 (220) 2022 04 29
(731) SZNAJDER RENATA RISORIUS STOMATOLOGIA, 

Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Risorius STOMATOLOGIA

(531) 02.09.10, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Usługi kliniki denty-
stycznej, Konsultacje dentystyczne, Pomoc stomatologicz-
na, Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi ortodontyczne, Usługi 
protetyki stomatologicznej, Usługi stomatologiczne w zakre-
sie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie 
chirurgii implantacyjnej, Usługi w zakresie medycznej pielę-
gnacji jamy ustnej, Usługi w zakresie wybielania zębów, Usłu-
gi czyszczenia zębów, Stomatologia kosmetyczna.

(210) 542561 (220) 2022 04 29
(731) 4CF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) The Futures Literacy Company
(510), (511) 35 Badania dla celów działalności gospodarczej, 
Analiza trendów biznesowych, Analiza trendów marketingo-
wych, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe doty-
czące reklamy, Doradztwo biznesowe w zakresie transforma-
cji cyfrowej, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Do-
radztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące korporacyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczą-
ce korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo do-
tyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradz-
two dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo 
dotyczące zatrudnienia, Doradztwo dotyczące zbywania 
firm, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradz-
two w dziedzinie public relations, Doradztwo w dziedzinie 
przejmowania firm, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 
Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Do-
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radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public rela-
tions, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakre-
sie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie badań rynku, 
Doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospo-
darczą, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie demografii do celów marketingo-
wych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące zbyć, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące wytwarzania produktów, Doradztwo w zakresie 
efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie marketingu 
biznesowego, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradz-
two w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania 
przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie organizacji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradz-
two w zakresie planowania działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo w zakre-
sie segmentacji rynku, Doradztwo w zakresie strategii dla 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsię-
biorstwa, Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produk-
cyjnych, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekru-
tacji personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym 
przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania bizneso-
wego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie 
zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie za-
rządzania marketingowego, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia dokumentacją handlową, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością handlową, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem i zatrudniania, Doradztwo w zakresie zarządzania 
kadrami, Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębior-
stwami na zasadach franchisingu, Doradztwo w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie 
zasobów ludzkich, Doradztwo w zarządzaniu przemysło-
wym, w tym analizy kosztów i zysków, Doradztwo związane 
z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo związane z zarzą-
dzaniem, Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania -), Działalność gospodarcza (Do-
radztwo w zakresie zarządzania -), Działalność gospodarcza 
(Specjalistyczne doradztwo w zakresie -), Informacje doty-
czące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo eduka-
cyjne i szkoleniowe), Informacje i doradztwo w zakresie han-
dlu zagranicznego, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Za-
rządzanie działalnością gospodarczą (Doradztwo w zakresie -), 

Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodar-
czej, Zarządzanie personalne (Doradztwo w zakresie -), Zarzą-
dzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 
Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym 
zakresie, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i jej organizacji, Profesjonalne doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Profe-
sjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze 
energetycznym, Zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym do-
radztwo w sprawach demograficznych, 41 Doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo szkoleniowe 
w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkolenia za-
wodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 
Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkole-
nia i doskonalenia zawodowego, Organizowanie programów 
szkolenia młodzieży, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Publikowanie dokumentów z dziedziny szko-
lenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Skompu-
teryzowane szkolenia, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla 
dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia nauczycieli, Szko-
lenia personelu, Szkolenia przemysłowe, Szkolenia w bazach 
wojskowych, Szkolenia w zakresie filozofii, Szkolenia w zakre-
sie reklamy, Szkolenia w zakresie technik przetwarzania da-
nych, Szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, 
Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia 
w zakresie technik komputerowych, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Szkolenia z zakresu public rela-
tions, Szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawca-
mi i pracownikami, Usługi doradcze w zakresie edukacji 
i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Udzielanie informa-
cji i przygotowywanie raportów o postępach związanych 
z edukacją i szkoleniami, Usługi szkolenia dla personelu, Usłu-
gi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, 
Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkolenia 
zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, 
Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, Usługi 
w zakresie szkolenia nauczycieli, 42 Badania i doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
eksperckie dotyczące technologii, Doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Doradz-
two naukowe, Doradztwo projektowe, Doradztwo technicz-
ne, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i uży-
waniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
technologiczne, Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, 
Doradztwo w zakresie badań przemysłowych, Doradztwo 
w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakresie opraco-
wywania produktów, Doradztwo w zakresie komputero-
wych programów baz danych, Doradztwo w zakresie ochro-
ny środowiska, Doradztwo w zakresie projektów technolo-
gicznych, Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Do-
radztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron in-
ternetowych, Profesjonalne doradztwo dotyczące technolo-
gii, Udzielanie informacji, doradztwo i konsultacje w zakresie 
równoważenia emisji dwutlenku węgla.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 536353, 540409, 540410, 540982, 541579, 541580, 541851, 541855, 542020

2 536353, 540982, 541936, 542159

3 529414, 536353, 541533, 541534, 541547, 541584, 541588, 541590, 541772, 541830, 541832, 541842, 541908, 
542036, 542046, 542055, 542298, 542540

4 536353, 540409, 540410, 541830, 541851, 541855, 541857, 542298

5 529414, 536353, 537861, 537862, 540028, 540520, 540938, 541213, 541219, 541501, 541547, 541772, 541842, 
541954, 541955, 541956, 541957, 541960, 542036, 542298, 542480

6 529852, 536353, 541666, 541824

7 507854, 536353, 540409, 540410, 541585, 541851, 541855, 541857, 541928, 542314, 542507

8 541851, 541855, 542314

9 529398, 532138, 536353, 539767, 540396, 540409, 540410, 540483, 540589, 541202, 541851, 541855, 541857, 
541882, 541886, 541922, 541923, 541926, 541942, 541954, 541955, 541956, 541957, 541977, 541995, 542034, 
542044, 542065, 542088, 542426

10 540533, 541585, 541954, 541955, 541956, 541957

11 536353, 539925, 540265, 540409, 540410, 541851, 541855, 541857

12 536353, 541666, 541851, 541855, 541857, 541928, 542507

14 536353, 542159

16 539814, 541583, 541672, 541801, 541815, 541882, 541886, 541922, 541996, 542012, 542021, 542022, 542093

17 536353, 540609, 540982, 541851, 541855

18 540734, 541204, 541636

19 517412, 536353, 540409, 540410, 541193

20 517412, 532527, 535238, 540967, 541626, 541918, 541992, 542017

21 541583, 541830, 542193

22 521792, 521795

24 541830

25 539814, 541532, 541584, 541586, 541587, 541588, 541590, 541636, 541787, 541948, 542014

26 542159

27 536353

28 525350, 541186, 541584, 541588, 541590, 542021

29 539533, 540382, 540811, 541953, 542015, 542035

30 540382, 540508, 541583, 541830, 541854, 541971, 542015

32 540382, 540988, 541766, 541799, 542067

33 540382, 540988, 540989, 541449, 541450, 541645, 541766, 541799

34 541079, 541091, 541092

35 517412, 525350, 529398, 529414, 532138, 535238, 539141, 539449, 539533, 540015, 540176, 540178, 540181, 
540265, 540382, 540396, 540430, 540520, 540589, 540734, 540938, 541079, 541091, 541092, 541193, 541212, 
541583, 541787, 541799, 541815, 541832, 541842, 541857, 541882, 541886, 541926, 541931, 541946, 541953, 
541995, 542014, 542019, 542034, 542044, 542053, 542055, 542067, 542069, 542075, 542091, 542092, 542094, 
542194, 542288, 542355, 542360, 542362, 542561

36 501622, 529398, 532138, 535238, 538916, 538918, 540015, 540176, 540178, 540181, 540483, 541164, 541165, 
541193, 541602, 541792, 541804, 541806, 541857, 541882, 541886, 542067, 542187, 542355



1 2

66 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT19/2022

37 507854, 517412, 535238, 536353, 540425, 541164, 541165, 541190, 541193, 541585, 541633, 541666, 541824, 
541857, 541928, 542067

38 532138, 536353, 540015, 540396, 540483, 541583, 541882, 541886, 541926

39 507854, 535238, 539533, 541804, 541806, 541857, 541882, 541886, 541931

40 507854, 539533, 540409, 540410, 541799, 541857, 541918

41 538437, 539141, 539767, 540409, 540410, 540644, 540938, 540951, 541167, 541186, 541202, 541583, 541602, 
541643, 541803, 541846, 541857, 541921, 541922, 541926, 541995, 542044, 542187, 542194, 542360, 542362, 
542407, 542561

42 501622, 532138, 535238, 536353, 539767, 540409, 540410, 540483, 540734, 540982, 541079, 541091, 541092, 
541164, 541165, 541193, 541633, 541851, 541855, 541857, 541882, 541886, 541907, 541954, 541955, 541956, 
541957, 541977, 542014, 542019, 542044, 542067, 542561

43 538916, 538918, 539141, 539533, 539683, 539690, 540425, 540644, 540731, 541195, 541212, 541772, 541799, 
541844, 541929, 541934, 541935, 541971, 541979, 542067, 542194, 542273, 542360, 542362

44 529414, 535238, 538437, 540520, 540938, 541842, 541908, 541920, 541921, 541993, 542069, 542079, 542094, 
542161, 542194, 542255, 542298, 542315, 542390, 542552

45 536353, 541212, 542012, 542058, 542161



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

A ARGONAUTS MEDIA GROUP 542288

ADAM I EWA 542036

adventure sports STORE 542053

ai360 540589

Alaskan Truck Simulator 541923

ALIBABA SHISHA BAR 541844

ALMA-COLOR 540982

AM ADRES MIŁOŚCI 539141

Amartone 540508

amz KONWERTER 539767

Angel Bloom 542014

Angel Clinic 541920

Ani Trochę 542193

APARTHOTEL ib Lucylla 540731

ARDEN 540644

ART-B 529398

AUTORO PODNOŚNIKI  
PARKINGOWE I WINDY 541585

B 541787

Babcia Borówka 542022

BAR BAMBINO 542273

bc BIOLCHEMICZNA.COM 540951

be BIO COSMETICS 541832

best shoes 525350

BIAŁE MARSJANKI 541953

billbird Grupa Polskie ePłatności S.A. 540483

BIOELEMENT 542159

BJ 542067

BUSKODENT 541547

Camelot 541979

CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO  
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 538437

Centrum Zdrowia Gołębi VET-ANIMAL 541946

Class CARS 541931

CLEANTENSIVE 542055

co consiste 540734

CONSULTRONIX 541954

CONSULTRONIX 541955

CONSULTRONIX 541956

CONSULTRONIX 541957

CSHARK 541977

DESPERADO BY Isabell fashion 541948

DIAMENTY BIZNESU 542091

DIAMENTY BIZNESU 542092

Dibu 537862

DibuCare 537861

DIORA ACOUSTICS 542065

DiWine 541449

Dobry TWÓJ STOLARZ TWÓJ  
Dobry STOLARZ Meble na Wymiar 541918

domlublin.pl 541193

DTS-SZUBIN 542507

DYNAMIC Quality Paints Since 1974 541936

E SZWARNY DACH 541190

Eatly 542034

ÉCLAT HAIR 541908

EKOLIST MONO 541579

ENRICHED LUBUSKI Botanic LIGHT  
28 SELECTED INGREDIENTS 540989

envelo POCZTA PROSTA 541886

envelo 541882

Erbel COSMETICS 542540

European WATSU Center named after  
Harold Dull 542044

EWA DĄBROWSKA 542480

EXTREME CARP COMPETITION 541186

FAKE TAXI 539814

FLETCHER HOUSE 539683

Fletcher House 539690

FORTECA KLIMATYCZNA 541633

FUNDACJA STAJNIA ROWEROWA TEAM 541602

FuNzeUM 542360

FuNzeUM 542362

GF 541091

Golden Filter 541079

Golden Filter 541092

grono 541195

GRUPA FIORI 535238

GYROS TANASIS 541929

GYROS TANASIS 541934

GYROS TANASIS 541935

HAPPY LIFE 541921

HARAZDO 539449

Hasco - lek - Życie bez bólu 540938

HEMP-VIT 529414

Hi_STORIA WARTA POZNANIA 541165

HIRO 541995

HVILA BEAUTY HOME 541772

IGZELYM 541501

IPPON JUDO 541846



1 2 1 2

68 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT19/2022

ITPE 540409

ITPE 540410

JW MOJE PIĘKNO MOJA SPRAWA 542161

KENYA JOURNEY 542046

KNOCK KNOCK MAJSTERKOWANIE  
DLA DZIECI 541643

kocham siebie KOCHAM LUDZI  
KOCHAM ŚWIAT 541996

lasercare KOSMETYKA LASEROWA 542255

LAVA wanny termalne 540265

LIDEXAN 541960

Lookreatywni Law For Creatives 542012

ŁK 4 541928

M Multiparc 540178

M Multiparc 540181

M Multipark 540176

maduro 541824

Mattheu Sherston 542093

maxigate 541815

McAaron 541971

meble FRONT 532527

Medical Art Clinic Podhale 542069

Medical Art Clinic Podhale 542094

MEDYSTACJA 541202

MEGACENNIK EL-PLUS 542075

Metrostacja 541803

MNNO 541636

MOGINTO 540988

MPC2 MICRO PROTECTION COMPLEX 541580

mystretch 541801

NASHE 541204

NATURAL HOME SPA 541830

NEOBAY 541907

NEOSELL 540015

nest 540430

NUDMUSES SKIN THERAPIES 542298

O7O7E7 541532

OF24 542315

OLIMAX CBD 521795

OLIMAX 521792

openapp 532138

Oseltix 541213

oswoić upadłość 542058

overwool 540609

OWINTAR 540382

PERFECT 517412

PGE Baltica 541857

pierre cardin 541672

PIZZA Bunga 541212

POWER BOB ENERGY DRINK 541766

PRESTAGURU 542426

Przestrzeń Terapii Vaya 542390

RAZURA 542079

REMEDIO 541219

REVIGO + Suplement diety  
BEZ konserwantów Zaufaj naturze 540520

Revo 542017

REZYDENCJE HISZPANIA 542355

Risorius STOMATOLOGIA 542552

ROBOPUNKT 542314

Sanbello 541842

SD WYDAWNICTWO SONIA DRAGA 541922

separator service 507854

SLIMKO PLUS 539925

Słodka Pasja AKADEMIA I SKLEP SŁODKICH  
DEKORACJI 541583

Smyczek Kosmyczek 542021

SPIREO 529852

Stabiluren - mniej strat N, więcej PLN 542020

STORIA 541164

Szchara 541626

ŚpiewStudio 541167

Tasty Story 542035

taxomatic 501622

THE BETTER HALF 541645

THE FORM 541804

The Futures Literacy Company 542561

TICO sportswear 541590

TICO 541584

TICO 541588

TIKO 541586

Tomasz Ignaczewski 541993

TOPOL 541666

TOSKANIA 540967

TrustMate.io 542019

TUZ UBEZPIECZENIA 542187

UNIFINANSE KREDYTY OSOBISTE I FIRMOWE 541792

URBAN Care natural’s 541533

URBAN Care 541534

VALDOR 542015

VERVA 541942

VIRGIN MOBILE 540396

VIRGO 542088

VIRTUS SOLIS 536353

W CH WROTA CHAŁUBIŃSKIEGO 538916

W WARYNSKI Origin AGRO 541851

W WARYNSKI Origin HYDRAULIKA 541855

W WONTECH 540533

WENECJA PUŁTUSK 542407

WĘDLINY TRADYCYJNE KASZUBSKA  
WĘDZARNIA 540811

WĘGIEŁEK TREEHOUSE 540425

woodram 541992



1 2 1 2

Nr  ZT19/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 69

Wrota Chałubińskiego 538918

Wyśmienity 541854

z Wami FM 541926

Zakochaj się w Pałacu Romantycznym 542194

ZDROWE KORZYŚCI 4Biotic 540028

ZielonaRestauracja OLEJE SPOŻYWCZE -  
- SPRZEDAŻ I UTYLIZACJA 539533



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.

436995 SYMBIOSE (2022 03 30) 3
1260595 Sandra (2022 01 26)

CFE: 26.01.19, 27.05.02, 29.01.13 30
1445700 PROTOS (2022 04 06) 9, 10, 11
1505632 KIBER ONE (2022 04 06)

CFE: 24.17.25, 26.04.02, 27.05.25, 
27.07.11, 29.01.15

41

1553411 Momeasy (2022 03 24)
CFE: 02.09.01, 27.05.01 10

1584685 Por la Gente (2022 03 21)
CFE: 05.11.17, 25.01.19, 25.12.25, 
26.04.15, 27.05.01

33

1588978 Mary&May (2022 03 17)
CFE: 28.03.00 3

1647003 Kaddex (2022 03 15) 9, 36, 38, 42
1654688 ESET NetProtect (2022 04 01) 9, 42
1656544 2022 02 24)

CFE: 04.03.20, 21.01.25, 
26.04.09, 29.01.14

38, 42

1656568 Yosonda (2021 11 18)
CFE: 27.05.09 9

1656690 BERIMOR  
(2022 02 17, 2021 12 08)

30, 32, 35

1656694 TABIANI  
(2022 02 17, 2021 12 08)

29, 30, 32, 35

1656732 CHEF PAOLO  
(2022 02 17, 2021 12 08)

29, 30, 35

1656825 D’MOU (2021 11 10)
CFE: 03.06.11, 25.12.25, 
27.05.09

9, 14, 18, 25

1656881 APOLLO TV (2021 10 12, 2021 09 23)
CFE: 01.01.02, 26.03.01, 
27.05.01, 29.01.01

9, 35, 38, 41, 42

1656914 TANAFFUS  
(2022 02 17, 2021 12 08)

29, 30, 35

1657016 DOBROMIL  
(2022 02 17, 2021 12 08)

29, 35

1657072 T-FILL (2021 10 22, 2021 05 03) 6
1657074 GO’SHTKENT 

(2022 02 17, 2021 12 08)
29, 35

1657082 2022 01 28)
CFE: 26.11.02, 26.13.25, 26.15.25 1

1657121 NEVA (2022 02 25)
CFE: 28.05.00 33

1657144 SUREFIRE LOCAL (2022 03 16) 42
1657206 DAICHI (2021 12 08)

CFE: 26.11.12, 27.05.17, 28.05.00 9, 11, 35, 37, 
38, 41, 43

1657225 RIDERS CLUB (2021 06 30)
CFE: 09.07.21, 16.03.13, 26.01.04, 
27.05.01

38, 42, 45

1657236 VELOQX MOTORSPORT 
(2021 05 04)

12, 35, 36

1657238 VELOQX (2021 05 04) 12, 35, 36
1657262 Deep Secret (2022 02 23, 2021 08 30) 31
1657263 Love of my Life (2022 02 25) 31
1657316 DEHQON’S  

(2022 02 17, 2021 12 08)
29, 30, 31, 35

1657320 Tomilake (2022 02 11)
CFE: 27.05.01 6, 9, 11

1657365 AQUESTIA  
(2021 11 10, 2021 05 20)

6, 7, 9, 11, 20, 42

1657591 FLEXROPE  
(2022 03 21, 2021 10 01)

9

1657735 MAN CANDO (2022 03 11)
CFE: 26.01.04, 27.05.01 7, 12, 35

1657754 Vstco (2022 02 21)
CFE: 29.01.04 12



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1657082 

3  436995, 1588978 

6  1657072, 1657320, 1657365 

7  1657365, 1657735 

9  1445700, 1647003, 1654688, 1656568, 1656825, 1656881, 1657206,
 1657320, 1657365, 1657591 

10  1445700, 1553411 

11  1445700, 1657206, 1657320, 1657365 

12  1657236, 1657238, 1657735, 1657754 

14  1656825 

18  1656825 

20  1657365 

25  1656825 

29  1656694, 1656732, 1656914, 1657016, 1657074, 1657316 

30  1260595, 1656690, 1656694, 1656732, 1656914, 1657316 

31  1657262, 1657263, 1657316 

32  1656690, 1656694 

33  1584685, 1657121 

35  1656690, 1656694, 1656732, 1656881, 1656914, 1657016, 1657074,
 1657206, 1657236, 1657238, 1657316, 1657735 

36  1647003, 1657236, 1657238 

37  1657206 

38  1647003, 1656544, 1656881, 1657206, 1657225 

41  1505632, 1656881, 1657206 

42  1647003, 1654688, 1656544, 1656881, 1657144, 1657225, 1657365 

43  1657206 

45  1657225



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.

535440 PUNCHDOWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 02 11 38, 41

537800 STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA  
EWELINA STANISŁAWCZYK
2022 03 29 33

535902 AGRICOVER SA
2022 03 28 1, 5, 44

538561 KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
2022 04 08 5

539426 SIKORA MIROSŁAW P.H.U.  
KAMI MIROSŁAW SIKORA
2022 04 21 25, 35

539426 WK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 04 21 25, 35

538053 SWISSCARE S.r.l.
2022 04 22 5, 35

537648 Hugo Boss Trade Mark Management  
GmbH & Co. KG
2022 04 25 25

536938 BARRY CALLEBAUT AG
2022 04 25 30, 35



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1636857 GROFA Action Sports GmbH
2022 04 22 35
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