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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 1 sierpnia 2022 r. Nr ZT31

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) 508755 (220) 2020 01 07
(731) FUNDACJA IM. JULIANA TUWIMA I IRENY TUWIM, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Julian Tuwim
(510), (511) 9 naświetlone taśmy filmowe, filmy kinematogra-
ficzne, filmy animowane, kasety wideo, nośniki do rejestracji 
dźwięku lub obrazu, płyty fonograficzne, przezrocza, taśmy 
do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, 
elektronicznie, optycznie, magnetycznie i cyfrowo zapisane 
nagrania audiowizualne oraz dane i oprogramowanie do sto-
sowania w komputerach, magnetyczne i optyczne nośniki 
danych, płyt CD/CDR/CDRW/DVD/DVDR/DVDRW, zarówno 
nagrane, jak i nienagrane, dyski magnetyczne, dyski kom-
paktowe, dyskietki, kasety z nagraniami, karty magnetyczne, 
karty magnetyczne identyfikacyjne, software, oprogramowa-
nie komputerowe, procesory tekstu, programy gier kompute-
rowych, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, publikacje 
elektroniczne, w tym multimedialne, interfejsy i sterowniki 
w zakresie wykorzystania Internetu, Intranetu oraz sieci, au-
diowizualne urządzenia do nauki, sprzęt komputerowy i urzą-
dzenia do przetwarzania informacji, 16 artykuły i materiały 
piśmienne zawarte w tej klasie, artykuły biurowe z wyjątkiem 
mebli, książki, czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, 
albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formula-
rze, fotografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy, 
naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publi-
kacje, rysunki, skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakład-
ki do książek, podpórki do książek, koperty, bilety i kupony 
papierowe, kartki okolicznościowe, materiały instruktażowe 
i do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały introligator-
skie, artykuły malarskie zawarte w tej klasie, materiały z papie-
ru na przyjęcia, w tym papier do pakowania prezentów, druki 
zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usługi reklamowe na rzecz 
osób trzecich, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń i reklam, obróbka tekstów, edytorskie usługi 
w dziedzinie reklamy, publikowanie tekstów sponsorowanych 
i reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Internetu, Intranetu, usługi badania rynku i opinii społecz-
nej, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych, 
prenumerata gazet, czasopism na rzecz osób trzecich, organi-
zowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych 
i handlowych, usługi marketingowe, usługi agencji informacji 
handlowej usługi w zakresie zarządzania centrum informacyj-
nym, przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych 
prezentacji do wykorzystania w reklamie, pozyskiwanie i syste-
matyzowanie danych do komputerowych baz danych, powie-
lanie dokumentów. poszukiwania w zakresie patronatu, usługi 
w zakresie kreowania wizerunku, 36 Tworzenie i prowadzenie 
fundacji, których celem jest udzielanie pomocy finansowej 
w procesie leczenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 
i poważnie, przewlekle chorych, charytatywne wsparcie finan-

sowe codziennego funkcjonowania osób z niepełnospraw-
nością i poważnie, przewlekle chorych i ich rodzin polegające 
na dofinansowaniu do zakupu: lekarstw, produktów żywno-
ściowych i rzeczy niezbędnych do egzystencji, udzielanie 
pomocy finansowej na zakup przedmiotów ortopedycznych 
oraz urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osób z niepeł-
nosprawnością i poważnie, przewlekle chorych, udzielanie 
pomocy finansowej na wyjazdy lecznicze i rehabilitacyjne 
w kraju osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle 
chorych, udzielanie pomocy finansowej na wyjazdy lecznicze 
i rehabilitacyjne w kraju osób z niepełnosprawnością i poważ-
nie, przewlekle chorych- wraz z opiekunami, organizowanie 
akcji charytatywnych których celem jest dofinansowanie 
do turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawno-
ścią, organizowanie zbiórek funduszy, organizowanie zbiórek 
funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, zarządza-
nie majątkiem, sponsorowanie finansowe, 38 usługi transmisji 
danych i wiadomości, przesyłanie informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, poczta elektroniczna, przy-
dzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, 
41 rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, organizowanie 
i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, or-
ganizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie 
sztuki, literatury, polityki, kultury, audycji radiowych i telewizyj-
nych, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie kon-
certów. seminariów. sympozjów, zjazdów, konferencji, kongre-
sów, organizowanie pokazów i wystaw, targów i ekspozycji 
tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji i rozrywki, 
usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, usłu-
gi klubów rozrywkowych, usługi wydawnicze, usługi wydaw-
nicze książkowe, elektroniczne i internetowe, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi 
tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych, usługi 
w zakresie edukacji, nauczania i kształcenia, usługi w zakresie 
fotografowania, usługi reporterskie, usługi fotoreportaży, fo-
tografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezen-
tacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcje programów 
radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie 
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, 42 tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, umoż-
liwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, 
usługi związane z projektowaniem graficznym.

(210) 512991 (220) 2020 04 29
(731) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GIGACONNECT
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, druki, publikacje druko-
wane, gazety, publikacje instruktażowe i szkoleniowe, pod-
ręczniki, książki, instrukcje obsługi, drukowane materiały re-
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klamowe i promocyjne, ulotki, artykuły biurowe z wyjątkiem 
mebli, etykiety, naklejki nie tekstylne, fotografie, karty do ko-
lekcjonowania inne niż do gier, taśmy lub karty papierowe 
do zapisu programów komputerowych, 18 walizki, torby 
podróżne, parasole, portfele, 28 gry i zabawki, artykuły gim-
nastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, 35 usługi 
w zakresie promocji, reklamy i marketingu, badania marke-
tingowe, badania i analizy rynku, 41 edukacja, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów z dziedziny 
telekomunikacji, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, usługi szkoleniowe w zakresie organizowania 
i prowadzenia pracowni specjalistycznych, organizowa-
nie rozrywki internetowej, 42 projektowanie i doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, systemów 
komputerowych, technologii informacyjnej, opracowywa-
nie i dostarczanie wyszukiwarek internetowych, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, anali-
zy systemów komputerowych.

(210) 517673 (220) 2020 08 31
(731) OLESIŃSKI MAREK, Konary
(540) (znak słowny)
(540) HALA GŁÓWNA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe pre-
paraty do produkcji napojów, piwo i produkty piwowarskie, 
napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, 33 cydr, na-
poje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji 
napojów alkoholowych, preparaty alkoholowe do sporzą-
dzania napojów.

(210) 518718 (220) 2020 09 23
(731) DUŻY GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GRZEGORZ DUŻY
(510), (511) 3 balsam do brody, balsam odżywczy, balsamy 
do włosów, barwniki do brody, barwniki kosmetyczne, bry-
lantyna, farba do rzęs, farby do brody, farby do włosów, farby 
(preparaty do usuwania -), henna [barwnik kosmetyczny], klej 
do peruk, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, 
kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fry-
zjerskie, kosmetyki, kosmetyki do włosów, kosmetyki orga-
niczne, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie 
olejków, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w postaci pły-
nów, kosmetyki zawierające keratynę, kredy do włosów, kre-
my do włosów, kremy, emulsje i żele nawilżające, lakier 
do włosów, maseczki do włosów, maskara do włosów, maski 
do pielęgnacji włosów, neutralizatory do włosów, nieleczni-
cze kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze kuracje 
do skóry głowy, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, 
nielecznicze szampony do włosów, odżywczy wosk do wło-
sów, odżywki do włosów, olejki do brody, olejki do włosów, 
olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki naturalne 
do celów kosmetycznych, opakowania uzupełniające do do-
zowników zawierające szampon, opakowania uzupełniające 
do dozowników, zawierające produkty do utrwalania wło-
sów, pasta do stylizacji włosów, pianka do golenia, pianka 
do włosów, płukanki do włosów [do użytku kosmetyczne-
go], płyny do kuracji wzmacniających włosy, płyny do wło-
sów, pomady do włosów, preparaty do pielęgnacji brody, 
preparaty do włosów, produkty do pielęgnacji farbowanych 
włosów, produkty do układania włosów dla mężczyzn, pro-
dukty do usuwania farby z włosów, produkty do wysuszania 
włosów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiega-
nia wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty 

utrwalające do włosów, pudry do włosów, rozjaśniacze 
do włosów, serum do włosów, środki do nawilżania włosów, 
środki do pielęgnacji włosów, środki pomagające rozczesy-
wać splątane włosy, środki rozjaśniające do włosów, środki 
zmiękczające do włosów, suche szampony, szampony, tonik 
do włosów, wosk do włosów, żele do włosów, zestaw 
do trwałej ondulacji, zestawy kosmetyków, kleje do przedłu-
żania włosów, balsamy do ciała, balsamy oczyszczające, eks-
trakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty perfum, emulsje do cia-
ła, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje 
na dzień, emulsje wygładzające do skóry, esencje i olejki ete-
ryczne, geraniol do perfumowania, jonony [wyroby perfu-
meryjne], koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kremy 
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, 
kremy tonizujące [kosmetyki], maseczki do twarzy i ciała, ma-
ska do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], maski 
do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], maski do twa-
rzy, mgiełki do ciała, mleczka do ciała, naturalne środki perfu-
meryjne, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], olejki 
do ciała i twarzy, oliwki do kąpieli, perfumeryjne (produkty -), 
perfumy, płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płynne kremy 
[kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny oczysz-
czające, preparaty do ciała w sprayu, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty 
kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne 
do odnowy skóry, preparaty zmiękczające [kosmetyki], 
spraye do ciała, środki nawilżające [kosmetyki], środki oczysz-
czające skórę, talki do ciała, toniki kosmetyczne do ciała, toni-
ki [kosmetyki], woda kwiatowa, woda perfumowana, woda 
toaletowa, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 
żele do twarzy i ciała [kosmetyki], 5 antyseptyczne preparaty 
do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, bal-
samy zawierające substancje lecznicze, białkowe suplemen-
ty diety, dodatki dietetyczne, dodatki homeopatyczne, do-
datki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki 
witaminowe w płynie, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
leczniczych, eliksiry do łagodzenia podrażnień skóry, emulsje 
do rąk zawierające substancje lecznicze, herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, koktajle białkowe, kremy lecznicze, 
lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy, leczni-
cze balsamy, lecznicze kremy do ciała, lecznicze kremy 
do skóry, lecznicze kremy ochronne, lecznicze kuracje 
do skóry głowy, lecznicze napary ziołowe, lecznicze peelingi 
do twarzy, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny 
po goleniu, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecznicze 
preparaty do mycia rąk, lecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów, lecznicze preparaty stymulujące porost włosów, 
lecznicze suche szampony, lecznicze żele do ciała, leczniczy 
balsam do rąk, leczniczy krem do twarzy, maści lecznicze, 
maści lecznicze do stosowania na skórę, płyny do pielęgnacji 
skóry [lecznicze], suplementy dietetyczne i odżywcze, suple-
menty diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczni-
czych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy 
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żyw-
ności, suplementy prebiotyczne, suplementy ziołowe, suple-
menty żywnościowe, szampony lecznicze, toniki do skóry 
[lecznicze], ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, 8 Elektryczne karbowni-
ce do włosów, Elektryczne prostownice do włosów, Lokówki: 
Maszynki do strzyżenia włosów, Nożyczki fryzjerskie: Przybo-
ry do układania włosów, Szczypce, 9 mobilne aplikacje, edu-
kacyjne aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, aplikacje 
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do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, pobieralne aplikacje na telefony 
komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje 
na telefony komórkowe do transmisji danych, aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 11 Fry-
zjerskie suszarki hełmowe, Podgrzewacze parowe do ręczni-
ków do salonów fryzjerskich, Suszarki do włosów, 16 Czaso-
pisma fachowe, Drukowane foldery informacyjne, Drukowa-
ne materiały dydaktyczne, Drukowane materiały edukacyjne, 
Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały 
szkoleniowe, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe 
pudełka do pakowania, w formie składanej, Kartony do pako-
wania, Kartony z tektury do pakowania, Książki, Książki edu-
kacyjne, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Opakowania 
do kosmetyków, Pudełka do kosmetyków, 21 Grzebienie 
do włosów, Szczotki do włosów: Szczotek dla zwierząt do-
mowych, 25 Odzież, odzież codzienna, odzież dziana, odzież 
dżinsowa, odzież gotowa, odzież męska, damska i dziecięca, 
odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież w stylu spor-
towym, okrycia wierzchnie [odzież], fartuchy, fartuchy fry-
zjerskie, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], trykoty 
[ubrania], nakrycia głowy, paski, peleryny fryzjerskie, peleryny 
[narzutki], kombinezony, męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki, swetry, koszulki polo, koszulki z krótkim 
rękawem, koszulki z nadrukami, bluzki, chustki [apaszki], 
czapki jako nakrycia głowy, podkoszulki, koszule, koszule 
sportowe, garnitury, polary, półgolfy, spódnice, spodnie, su-
kienki damskie, golfy [odzież], opaski na głowę [odzież], 
26 Gumki do włosów: Spinki [klamerki] do włosów: Szydełka: 
Włosy do przedłużania, Wsuwki do włosów, 35 Organizowa-
nie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, pokazy mody w celach 
handlowych, projektowanie materiałów reklamowych, rekla-
ma, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, testowanie marki, udostępnianie 
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi 
handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, 
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, usługi konsul-
tacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi rekla-
mowe w zakresie artykułów kosmetycznych, w szczególno-
ści reklama kosmetyków, elektrycznych karbownic do wło-
sów, elektrycznych prostownic do włosów, lokówek, maszy-
nek do strzyżenia włosów, nożyczek fryzjerskich, przyborów 
do układania włosów, szczypiec, fryzjerskich suszarek hełmo-
wych, podgrzewaczy parowych do ręczników do salonów 
fryzjerskich, suszarek do włosów, grzebieni do włosów, 
szczotek do włosów, szczotek dla zwierząt domowych, wło-
sów do przedłużania, gumek do włosów, spinek [klamerek] 
do włosów, szydełek, wsuwek do włosów, opakowań i pude-
łek do kosmetyków oraz reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, artykułów ko-
smetycznych, w szczególności reklama kosmetyków, elek-
trycznych karbownic do włosów, elektrycznych prostownic 
do włosów, lokówek, maszynek do strzyżenia włosów, noży-
czek fryzjerskich, przyborów do układania włosów, szczy-
piec, fryzjerskich suszarek hełmowych, podgrzewaczy paro-
wych do ręczników do salonów fryzjerskich, suszarek 
do włosów, grzebieni do włosów, szczotek do włosów, szczo-
tek dla zwierząt domowych, włosów do przedłużania, gu-
mek do włosów, spinek [klamerek] do włosów, szydełek, 
wsuwek do włosów, opakowań i pudełek do kosmetyków, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi w za-

kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosme-
tycznych, usługi prowadzenia hurtowni fryzjerskiej i kosme-
tycznej, usługi prowadzenia sklepów z kosmetykami i wypo-
sażeniem fryzjersko-kosmetycznym, 41 kształcenie praktycz-
ne [pokazy], nauczanie i szkolenia, nauka fryzjerstwa, semi-
naria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, prezentacja 
produktów fryzjerskich w celach szkoleniowych, multime-
dialne wydania publikacji elektronicznych, opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, produkcja filmów w ce-
lach edukacyjnych, 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, 
dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], fryzjerstwo, 
konsultacje dotyczące kosmetyków, kuracje do włosów, my-
cie włosów szamponem, odbudowa włosów, pielęgnacja 
urody dla ludzi, salony fryzjerskie, ścinanie włosów, stylizacja, 
układanie włosów, udzielanie informacji w dziedzinie styliza-
cji włosów, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, 
usługi farbowania włosów, usługi koloryzacji brwi, usługi far-
bowania rzęs, usługi kosmetyczne, usługi kręcenia włosów, 
usługi kształtowania brwi, usługi salonów fryzjersko-kosme-
tycznych, usługi obcinania włosów, usługi plecenia włosów 
w warkocze, usługi podkręcania rzęs, usługi prostowania 
włosów, usługi rozjaśniania włosów, usługi przedłużania rzęs, 
usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, Usługi prze-
dłużania włosów według własnej metody.

(210) 519248 (220) 2020 10 09
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA Wawel z RODZINĄ

(531) 26.02.18, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 30 czekolada, czekoladki nadziewane, ciastka, 
lody spożywcze, wafle, wyroby cukiernicze, owocowe gala-
retki jako słodycze, wyroby czekoladowe, słodycze, 35 bada-
nia rynku i opinii publicznej, pośrednictwo pracy i rekrutacja 
personelu, doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej i zarządzania, usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu artykułami 
spożywczymi i przemysłowymi z wyłączeniem sprzedaży 
pojazdów samochodowych, usługi związane z działalno-
ścią rachunkowo-księgową i doradztwem podatkowym, 
powielanie dokumentów, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci 
internetowej, promocja, reklama i marketing, w tym w sieci 
komputerowej, tworzenia bazy komputerowej z informacją 
o dzieciach dotkniętych chorobą zagrażającą ich życiu, oso-
bach w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, ubo-
gich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, placówkach 
ochrony zdrowia, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, 
domach dziecka i rodzinach zastępczych wymagających 
pomocy, 36 organizowanie zbiórek funduszy na cele dobro-
czynne w tym dla dzieci pokrzywdzonych przez los, ich ro-
dzin oraz ich społeczności lokalnych, organizowanie zbiórek 
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funduszy na dofinansowywanie imprez charytatywnych, 
prorodzinnych, artystycznych w tym: wernisaży, wystaw 
i koncertów oraz szkoleń, prelekcji i sympozjów i konferen-
cji naukowych, sponsorowanie finansowe w tym: rodzin 
i osób będących w trudnej sytuacji życiowej, domów dziec-
ka i rodzin zastępczych, organizowanie pomocy finansowej 
i rzeczowej w zakresie działalności naukowej i oświatowej, 
kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska, usługi 
finansowe, tworzenie funduszu fundacji, dzierżawa majątku 
nieruchomego, wynajmowanie nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomościami, udzielanie kredytów, wynajem lokali, 
40 zbieranie i sortowanie odpadów oraz ich przetwarzanie 
i uszlachetnianie, recycling odpadów i odpadków, 41 orga-
nizowanie obozów i zawodów sportowych i wakacyjnych 
dla osób wymagających opieki społecznej, organizowanie 
i prowadzenie konferencji i sympozjów, publikowanie, upo-
wszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, 
wiedzy o chorobach oraz informacji o możliwościach i spo-
sobach im zapobiegania poprzez organizowanie prelekcji, 
odczytów i spotkań, organizowanie akcji integracyjnych ma-
jących na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu 
wykształcenia i osiągnięciu samodzielności poprzez przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], organizowanie akcji integracyjnych - szkoleniowych, 
mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych lub 
społecznie wykluczonych poprzez przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], zapewnia-
nie instruktażu dla niepełnosprawnych, organizowanie po-
mocy pedagogicznej, 42 prowadzenie badań naukowych, 
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prowa-
dzenie badań i analiz związanych z jakością żywności, usługi 
w zakresie ochrony środowiska obejmujące: badania doty-
czące ochrony środowiska oraz usługi doradcze dotyczące 
ochrony środowiska, 43 prowadzenie przez fundację do-
mów opieki dla osób w podeszłym wieku, przygotowywanie 
posiłków dla osób potrzebujących, usługi w zakresie domów 
dziecka, 44 usługi w zakresie udzielania pomocy psycholo-
gicznej dzieciom pokrzywdzonym przez los, ich rodzinom 
oraz ich społecznościom lokalnym, prowadzenie działalności 
dobroczynnej obejmującej ochronę zdrowia, rehabilitację 
zawodową i społeczną inwalidów.

(210) 519268 (220) 2020 10 08
(731) FUNDACJA BIEDRONKI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Biedronki

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane folde-
ry informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afi-
sze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, 
bony wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane 
materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, ga-
zety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upo-
minkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały 
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje 
drukowane, publikacje reklamowe, publikacje promocyj-
ne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe, 
tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulot-
ki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy 
drukowane, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki 

funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne w za-
kresie datków pieniężnych, organizowanie zbiórek charyta-
tywnych [na rzecz osób trzecich], udzielanie informacji zwią-
zanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, usługi 
gromadzenia funduszy na cele pomocy osobom starszym, 
organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie fundu-
szy na cele charytatywne, organizowanie działań mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organiza-
cja zbiórek pieniężnych, zbiórki funduszy i sponsorowanie fi-
nansowe, zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem 
na zakup leków oraz materiałów higienicznych dla osób 
starszych, usługi zbiórki funduszy w celu pomocy w wypo-
sażaniu domów opieki w środki spożywcze i sprzęt rehabi-
litacyjny, 41 informacje o edukacji, organizowanie i obsługa 
konferencji, konkursów, koncertów, targów edukacyjnych 
na rzecz dobroczynności oraz pomocy osobom potrzebują-
cym, w tym osobom starszym, organizowanie spotkań i kon-
ferencji mających na celu zachęcanie innych osób do uczest-
nictwa w wolontariacie, organizowanie imprez kulturalnych 
w celach charytatywnych za wyjątkiem gromadzenia fundu-
szy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 
inicjowanie programów edukacyjnych dotyczących pomo-
cy osobom starszym.

(210) 519271 (220) 2020 10 08
(731) FUNDACJA BIEDRONKI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Biedronki

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane folde-
ry informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afi-
sze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, 
bony wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane 
materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, ga-
zety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upo-
minkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały 
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje 
drukowane, publikacje reklamowe, publikacje promocyj-
ne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe, 
tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulot-
ki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy 
drukowane, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki 
funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne w za-
kresie datków pieniężnych, organizowanie zbiórek charyta-
tywnych [na rzecz osób trzecich], udzielanie informacji zwią-
zanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, usługi 
gromadzenia funduszy na cele pomocy osobom starszym, 
organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie fundu-
szy na cele charytatywne, organizowanie działań mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organiza-
cja zbiórek pieniężnych, zbiórki funduszy i sponsorowanie fi-
nansowe, zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem 
na zakup leków oraz materiałów higienicznych dla osób 
starszych, usługi zbiórki funduszy w celu pomocy w wypo-
sażaniu domów opieki w środki spożywcze i sprzęt rehabi-
litacyjny, 41 informacje o edukacji, organizowanie i obsługa 
konferencji, konkursów, koncertów, targów edukacyjnych 
na rzecz dobroczynności oraz pomocy osobom potrzebują-
cym, w tym osobom starszym, organizowanie spotkań i kon-
ferencji mających na celu zachęcanie innych osób do uczest-
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nictwa w wolontariacie, organizowanie imprez kulturalnych 
w celach charytatywnych za wyjątkiem gromadzenia fundu-
szy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, 
inicjowanie programów edukacyjnych dotyczących pomo-
cy osobom starszym.

(210) 520196 (220) 2020 10 29
(731) ROŻKO ADAM, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIJO

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym 
sanitarny sprzęt łazienkowy, wanny kąpielowe, brodziki na-
tryskowe, obudowy wanien i brodzików, kabiny i parawany 
natryskowe, prysznice, drążki i uchwyty do pryszniców, miski 
ustępowe, spłuczki ustępowe, miski i spłuczki kompaktowe, 
dolnopłuki, bidety, pisuary, zlewozmywaki, umywalki, postu-
menty i półpostumenty umywalek, misek ustępowych, bi-
detów i pisuarów, deski sedesowe, armatura wodociągowa, 
sanitarna i gazowa, łazienkowe i kuchenne baterie zaworo-
we, głowice baterii zaworowych, syfony i odpływy kanaliza-
cyjne, uszczelki do zaworów i innej armatury wodociągowej, 
instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodnokana-
lizacyjna, grzejniki, regulatory temperatury do grzejników 
centralnego ogrzewania.

(210) 523400 (220) 2021 01 20
(731) REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA 

I KRWIOLECZNICTWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bliscy Krewni

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Propagowanie akcji pobierania krwi, Promocja 
idei honorowego krwiodawstwa, 41 Działalność edukacyjna 
w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa, Orga-
nizowanie szkoleń w dziedzinie krwiodawstwa, krwiolecz-
nictwa i wytwarzania preparatów krwiopochodnych, badań 
immunohematologicznych na potrzeby krwiolecznictwa 
i krwiodawstwa, 44 Usługi związane z zasilaniem banku krwi, 
Organizacja ambulansowych zbiórek krwi, Organizowanie 
i przeprowadzanie pobierania krwi, Krwiodawstwo.

(210) 523401 (220) 2021 01 20
(731) REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA 

I KRWIOLECZNICTWA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Bliscy Krewni
(510), (511) 35 Propagowanie akcji pobierania krwi, Promocja 
idei honorowego krwiodawstwa, 41 Działalność edukacyjna 
w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa, Orga-
nizowanie szkoleń w dziedzinie krwiodawstwa, krwiolecz-
nictwa i wytwarzania preparatów krwiopochodnych, badań 

immunohematologicznych na potrzeby krwiolecznictwa 
i krwiodawstwa, 44 Usługi związane z zasilaniem banku krwi, 
Organizacja ambulansowych zbiórek krwi, Organizowanie 
i przeprowadzanie pobierania krwi, Krwiodawstwo.

(210) 527876 (220) 2021 04 22
(731) VORTEX ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vortex energy

(531) 29.01.14, 26.03.04, 26.03.06, 26.03.07, 01.15.23
(510), (511) 7 aeratory solarne, przetwornice elektryczne, 
9 panele PV, panele fotowoltaiczne, urządzenia wykorzystu-
jące odnawialne źródła energii, mianowicie urządzenia foto-
woltaiczne, panele fotowoltaiczne, ogniwa fotoelektryczne, 
inwertery, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, moduły solarne, moduły fotowoltaiczne, elektrow-
nie wiatrowe, systemy gromadzenia energii elektrycznej, 
akumulatory elektryczne, amperomierze, baterie, baterie sło-
neczne, baterie anodowe, baterie elektryczne, baterie galwa-
niczne, baterie wysokonapięciowe, bezpieczniki, lampy bły-
skowe, światła błyskowe, żarówki do lamp błyskowych, cewki 
elektromagnetyczne, druty i kable elektryczne, przewody 
elektryczne, transformatory, złącza elektryczne, gniazdka, 
wtyczki elektryczne, instalacje elektryczne, światłowody, ko-
lektory elektryczne, kondensatory elektryczne, konwertory 
elektryczne, lampy ciemniowe, lampy wzmacniające, licz-
niki, urządzenia do ładowania akumulatorów, ogniwa elek-
tryczne, ogniwa galwaniczne, prostowniki, półprzewodniki, 
przekaźniki elektryczne, pulpity rozdzielcze [elektryczność], 
szafy rozdzielcze [elektryczność], tablice rozdzielcze [elek-
tryczność], komputery, urządzenia komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe, 11 solarne systemy podgrzewania 
wody, żarówki, żarówki energooszczędne, świetlówki, diody 
LED, kolektory słoneczne do celów grzewczych, lampy lumi-
nescencyjne, lampy zasilane energią słoneczną, lampy elek-
tryczne, lampy solarne, latarki, latarki kieszonkowe, lampy 
uliczne fotowoltaiczne, latarnie oświetleniowe, 35 usługi do-
radztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
handlowej w branży energetycznej, usługi zarządzania i or-
ganizowania działalności gospodarczej handlowej w zakre-
sie branży energetycznej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycz-
nym, pozyskiwanie i udostępnianie informacji handlowych 
w zakresie branży energetycznej, usługi doradztwa w za-
kresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w działalności 
gospodarczej handlowej w zakresie branży energetycznej, 
promocja sprzedaży energii elektrycznej, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów 
reklamowych o tematyce dotyczącej branży energetycznej, 
organizowanie targów i wystaw celach handlowych i rekla-
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów rekla-
mowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyski-
wanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych 
baz danych, sortowanie danych w bazach danych, wycena 
działalności gospodarczej handlowej w zakresie branży ener-
getycznej, audyt działalności gospodarczej, pozyskiwania in-
formacji o działalności gospodarczej handlowej w zakresie 
branży energetycznej, prognozy ekonomiczne dotyczące 
branży energetycznej, weryfikacja rachunków, wycena dzia-
łalności gospodarczej handlowej w zakresie branży energe-
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tycznej, badanie opinii publicznej i świadomości konsumen-
tów dotyczące energetyki, usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej, w tym także za pośrednictwem Internetu urządzeń 
do pozyskiwania energii elektrycznej, urządzeń wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii, paneli fotowoltaicznych, 
elektrowni wiatrowych, oraz części zamiennych do urządzeń 
do pozyskiwania energii elektrycznej, urządzeń wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii, paneli fotowoltaicznych, 
elektrowni wiatrowych, komputerów, urządzeń kompute-
rowych oraz oprogramowania, 36 Usługi inwestora zastęp-
czego robót budowlanych, doradztwo finansowe dotyczące 
branży energetycznej, agencje pobierające opłaty z tytułu 
korzystania z energii elektrycznej, obrót handlowy energią 
elektryczną, 37 usługi budowlane dotyczące infrastruktury 
technicznej przemysłowej w zakresie elektrotechniki, usługi 
budowlane instalacyjne, usługi budowlane w zakresie hydro-
techniki, budowa elektrowni wiatrowych i słonecznych, usłu-
gi montażu paneli fotowoltaicznych, wykonywanie instalacji 
i sieci elektrycznych w budynkach i budowlach, wykonywa-
nie instalacji sygnalizacyjnych, roboty w zakresie wykonywa-
nia linii i sieci elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i te-
lekomunikacyjnych - przesyłowych, prace remontowe, prace 
konserwacyjne infrastruktury technicznej przemysłowej 
w zakresie elektrotechniki, prace wykończeniowe infrastruk-
tury technicznej przemysłowej w zakresie elektrotechniki, 
usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, 
uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków przed 
wilgocią, asfaltowanie, budowa dróg kołowych i szynowych, 
układanie nawierzchni dróg, wynajem sprzętu budowlane-
go i burzącego, wynajem maszyn budowlanych, instalo-
wanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi 
generalnego wykonawcy robót budowlanych, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi budowy urządzeń 
do eliminacji zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 39 usłu-
gi dostarczania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, 
dystrybucja paliw płynnych i gazu ziemnego, usługi w zakre-
sie transportu paliw i gazu ziemnego, transport samochodo-
wy paliw i gazu ziemnego, 40 usługi w zakresie wytwarzania 
i przetwarzania energii elektrycznej, pozyskiwanie energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych w szczególności z wia-
tru, usługi wytwarzania i przetwarzania pary wodnej, gorącej 
wody przez elektrociepłownie, uzdatnianie wody, obróbka 
odpadów, uszlachetnianie roboczych produktów spalania 
z energetyki: popiołów lotnych i żużli paleniskowych), pozy-
skiwanie surowców wtórnych z odpadów przemysłowych, 
utylizacja i unieszkodliwianie odpadów, usługi w zakresie 
obróbki metali i tworzyw sztucznych, 42 usługi projekto-
wania budowlano - urbanistycznego i technologicznego, 
usługi projektowania budynków, usługi projektowania insta-
lacji elektrycznych, sieci elektrycznych, badania geologiczne 
i techniczne dotyczące posadowienia i eksploatacji urzą-
dzeń elektrowni wiatrowych, badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowania 
zużycia energii, doradztwo budowlane dotyczące budowy 
elektrowni wiatrowych, inżynieria techniczna w zakresie 
elektrowni wiatrowych, opracowywanie projektów tech-
nicznych, pomiary geodezyjne, projektowanie budynków 
i urządzeń elektrowni wiatrowych, architektura krajobrazu, 
projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi 
doradztwa budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy i ana-
lizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, 
badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwen-
taryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochro-
ny środowiska, usługi opracowywania projektów technicz-
nych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie 

planowania urbanistycznego, projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, usługi doradcze związane z wydajno-
ścią energetyczną, audyt jakości, audyt energetyczny.

(210) 529743 (220) 2021 05 31
(731) POZNAŃSKI GRZEGORZ MR HOME, Skokówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M planeta

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż w tym internetowa: mebli, w tym 
metalowych, biurowych, ogrodowych, szkolnych, stołów 
w tym metalowych, łóżek, materacy, stelaży, artykułów i ak-
cesoriów wyposażenia wnętrz mieszkalnych i biurowych, 
artykułów biurowych, półek, stojaków, luster, ram do obra-
zów, palet transportowych, rolet okiennych, tablic ogłosze-
niowych, wyrobów stolarskich, chodzików dla dzieci, wy-
kończeniowych elementów z tworzyw sztucznych do mebli, 
elementów służących do dekoracji wnętrz, kadzi drewnia-
nych do zlewania wina, urn, pościeli, pojazdów dla dzieci, 
artykułów do konserwacji mebli, dywanów, pokryć podło-
gowych, parkietów, paneli, desek, wykładzin, pokryć ścien-
nych w tym tapet i oklein ściennych, farb, żaluzji, artykułów 
tekstylnych, sprzętu oświetleniowego w tym lamp, żyrando-
li, abażurów, artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD, 
RTV, komputerowego, materiałów budowlanych, artykułów 
instalacyjnych, sprzętu budowlanego, rusztowań, pojazdów, 
usługi prowadzenia przedstawicielstwa handlowego pod-
miotów zagranicznych, usługi agencji importowo-ekspor-
towej, usługi marketingowe i promocyjne, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i promocyjnych, wydawanie 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych, wypożyczanie stoisk wystawowych, usługi zarządzania 
przedsiębiorstwem, administrowanie działalnością handlo-
wą i gospodarczą, prace biurowe, usługi reklamowe na rzecz 
promocji e-handlu (e-commerce), reklama internetowa, re-
klama online za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej 
i komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, doradztwo i po-
średnictwo w sprawach personelu, wycena mebli, wycena 
sprzętu biurowego.

(210) 529816 (220) 2021 06 02
(731) FARMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12, 24.13.14
(510), (511) 1 Preparaty klejące do bandaży i bandaży chi-
rurgicznych, Zakwaszone roztwory do ładowania baterii, 
Środki chemiczne dla przemysłu, Środki chemiczne impre-
gnacji materiałów tekstylnych oraz skóry, Środki chemicz-
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ne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Preparaty 
chemiczne dla przemysłu, Wybielające chemikalia, 2 barwni-
ki do jaj i tkanin, 3 Środki przeciwpotowe, antyperspiranty, 
antypoślizgowe płyny i wosk do podłóg, barwniki do celów 
kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, środki do namacza-
nia bielizny, kosmetyki i ołówki do brwi, pasty do butów, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do czyszczenia, preparaty do czyszczenia protez zębowych, 
preparaty do czyszczenia rur odpływowych, preparaty 
do demakijażu, preparaty doi depilacji, detergenty inne niż 
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych, dezodoranty do użytku osobistego, mydła 
dezodoryzujące i dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa 
cedrowego, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje ete-
ryczne, olejki esencjonalne, preparaty do usuwania farby, 
ałun antyseptyczny po goleniu, preparaty i mydło do go-
lenia, woda Javelle, wyroby perfumeryjne jonon, kadzidła, 
kadzidełka, ozdoby do celów kosmetycznych, kalkomania, 
preparaty do usuwania kamienia kotłowego w gospodar-
stwach domowych, sole do kąpieli do celów innych niż 
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przy-
mocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, pasty 
do konserwacji skory, kora mydłoki do prania, maseczki ko-
smetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki 
do odchudzania, zestawy kosmetyków, wazelina, kosmetyki 
dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, 
kremy wybielające do skory, preparaty do kręcenia wło-
sów, krochmal, krochmal do celów pralniczych, preparaty 
do krochmalenia, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza 
do perfum, preparaty doi makijażu, puder do makijażu, ma-
seczki kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, 
mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło i olejek 
migdałowy, mleczko kosmetyczne, preparaty do mycia, my-
dełka, mydła, mydła: dezodoryzujące, dezynfekujące, leczni-
cze, migdałowe, przeciw potowe, przeciw potowe do stóp, 
do ożywienia koloru tkanin, neutralizatory do trwalej ondu-
lacji, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do odymia-
nia, olejek lawendowy. migdałowy, różany, olejki do celowe 
kosmetycznych, perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki 
kosmetyczne do brwi, preparaty kosmetyczne do opalania 
się, materiały przylepne do celów kosmetycznych, pumeks, 
preparaty do usuwania rdzy, preparaty do przetykania rur 
odpływowych, skrobia do nadawania połysku, sole wybie-
lające, płyny do spryskiwaczy szyb, szampony, szampony 
dla zwierząt domowych, preparaty do szorowania podłóg, 
sztuczne paznokcie, rzęsy i włosy, ściereczki nasączane de-
tergentami do czyszczenia, ultramaryna, talk kosmetyczny, 
terpentyna, terpeny, toniki kosmetyczne, tusze do rzęs po-
madki do ust, waciki, wata do celów kosmetycznych, farby 
do włosów, wosk do wąsów, soda, wosk: krawiecki, polerski, 
pralniczy, szewski, zmywacze do paznokci, Woda utleniona, 
woski do czyszczenia, 10 Aparaty do masażu wibracyjnego, 
bandaże elastyczne, gipsowane, usztywniające ortopedycz-
ne, banki lekarskie, baseny do celów leczniczych i sanitarne, 
poduszki przeciw bezsenności, gorsety brzuszne, butelki dla 
niemowląt, cewniki, chirurgiczne: aparaty i instrumenty, gąb-
ki, lusterka, nici, klamry, dentystyczne: fotele, lusterka, sztyfty, 
dializatory, elastyczne pończochy do celów chirurgicznych, 
elektryczne poduszki do celów leczniczych, i do celów me-
dycznych, inhalatory, irygatory do celów medycznych, kafta-
ny bezpieczeństwa, końcówki do kul inwalidzkich, protezy 
kończyn, kule inwalidzkie, lampy do celów leczniczych, lekar-
skie przyborniki, lusterka dentystyczne, łóżka lecznicze, ma-
ski anestezjologiczne, materace do celów leczniczych, na-
kolanniki ortopedyczne, noże chirurgiczne, obuwie ortope-
dyczne, sztuczne oczy, podkłady zapobiegające tworzeniu 

się odleżyn, opaski: gipsowane, podtrzymujące, usztywniają-
ce stawy, bandaże przepuklinowe, prześcieradła chirurgicz-
ne, protezy, aparatura do radioterapii, aparaty do reanimacji, 
skalpele, smoczki, aparaty słuchowe, stetoskopy, stoły opera-
cyjne, strzykawki do użytku medycznego, sztuczne szczeki, 
środki antykoncepcyjne nie chemiczne, termometry do ce-
lów medycznych, aparaty do mierzenia tętniczego ciśnienia 
krwi, aparaty i instrumenty urologiczne, wibratory łóżkowe, 
wiertła dentystyczne, wkładki ortopedyczne, sztuczne wło-
sy, pończochy przeciw żylakom, 34 dodatki do tytoniu, gilzy 
papierowe, 36 Administrowanie nieruchomościami, agencja 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściąga-
nia wierzytelności, analizy finansowe, dzierżawa majątku nie-
ruchomego, dzierżawa nieruchomości, faktoring, finansowe: 
doradztwo, informacje, operacje, usługi, wyceny, inwestycje 
kapitałowe, lokaty kapitału, transfer elektroniczny kapitału, 
kasy oszczędnościowe, kaucje, oszacowanie i wycena ma-
jątku nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, operacje: 
bankowe, finansowe, walutowe, pośrednictwo w sprawach 
majątku nieruchomego, usługi powiernicze, pożyczki pod 
zastaw, ściąganie czynszów i należności, świadczenia eme-
rytalne, ubezpieczenia zdrowotne, usługi ubezpieczeniowe, 
wycena antyków, dzieł sztuki i znaczków, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nierucho-
mym, 39 Transport w akcjach ratunkowych, autobusowe 
usługi transportowe, chroniony transport przedmiotów 
wartościowych, dostarczanie: korespondencji i przesyłek, 
paczek, kwiatów, towarów zaopatrzenia, dystrybucja: ener-
gii, gazet, prądu elektrycznego, wody, fracht, wynajmowanie 
garaży, informacja o transporcie, magazynowanie, usługi kie-
rowcy, wynajmowanie parkingów, wypożyczanie kontene-
rów magazynowych i magazynów, pakowanie produktów, 
wypożyczanie pojazdów, usługi ratownictwa, rezerwacja 
transportu, rozładunek, składowanie, transport samochodo-
wy, spedycja, usługi kurierskie, wypożyczanie wózków inwa-
lidzkich, 44 Usługi fizjoterapii, fizykoterapia, hospicja, kliniki 
medyczne, usługi masażu, opieka pielęgniarska, opieka zdro-
wotna, pomoc medyczna, usługi optyczne, salony piękności, 
placówki opieki medycznej niehospitalizacyjne, placówki 
rekonwalescencji, chirurgia plastyczna, porady w zakresie 
farmakologii, porady psychologiczne, sanatoria, usługi far-
maceutyczne w zakresie leków recepturowych, usługi położ-
nicze, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi telemedyczne, 
usługi w zakresie korzystania z sauny i solariów.

(210) 529827 (220) 2021 06 01
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) POLSKIE KOLEJE LINOWE
(510), (511) 39 Usługi przewozowe kolejami linowymi, 
Transport pasażerski koleją, Transport pasażerów kolejką 
linowo-szynową, Usługi w zakresie organizowania trans-
portu kolejowego, Transport za pomocą kolejek lino-
wych, 41 Organizacja rekreacji i wypoczynku, organizacja 
zawodów sportowych, Informacje o edukacji, Imprezach 
rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych i gimna-
stycznych, organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych, 
organizowanie i obsługa imprez sportowych, organizowa-
nie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń spor-
towych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, 
organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowa-
nie i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojaz-
dów), organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, 
Prowadzenie parków rozrywki, snowpark, usługi parków 
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tematycznych i parków rozrywki, usługi parków rekreacyj-
nych, prowadzenie parków sportowych, Usługi parków 
sportowych, Muzea, Wystawy muzealne, Usługi świadczo-
ne przez muzea, Udostępnianie obiektów i sprzętu muze-
alnego, Pokazy edukacyjne, Usługi edukacyjne świadczone 
dla dzieci, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usłu-
gi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, 43 Bary szybkiej obsługi (snack 
- bary), Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Usługi 
barowe, Kawiarnie, Biura [agencje] zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele, Kafeterie [bufety], 
Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, 
Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołówki, Organizowanie 
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na po-
siedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie dystrybutorów 
wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny sto-
łowej, wypożyczanie szklanych naczyń i szklanej zastawy 
stołowej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Agencje 
zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Organizowanie 
obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), Prowadze-
nie hoteli, kawiarni, kempingów i restauracji, rezerwowanie 
i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań (żywność 
i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje hotelo-
we, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(210) 530193 (220) 2021 06 14
(731) MEADOW GROUP POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEADOW GROUP

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
perfumy, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, preparaty 
do mycia, preparaty do higieny intymnej, kosmetyki do opa-
lania, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze 
do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, 
płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosme-
tyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, 
lotony kosmetyczne, pasty do zębów, proszki i płyny do zę-
bów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty 
do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do za-
biegów kosmetycznych, kremy do pillingu, preparaty do ma-
kijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty 
do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty 
do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, maski do wło-
sów, farby do włosów, preparaty do kręcenia włosów, lakiery 
do włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, ma-
skary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny i proszki 
do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny 
do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, płyny do mycia 
powierzchni, płyny do czyszczenia płytek ceramicznych, pły-
ny do nabłyszczania płytek ceramicznych, płyny do czysz-
czenia kamienia naturalnego, płyny do nabłyszczania ka-
mienia naturalnego, płyny do czyszczenia powierzchni 
szklanych, płyny do nabłyszczania powierzchni szklanych, 
saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bie-
lizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, pre-

paraty do czyszczenia, krochmal, mydła, mydła w płynie, 
preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące 
do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, pre-
paraty do polerowania, Środki czyszczące do celów gospo-
darstwa domowego, detergenty, inne niż do użytku w pro-
cesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
Proszek do mycia naczyń w zmywarce, 7 Pompy basenowe 
do wytwarzania przeciwprądu, Pompy wodne do basenów 
SPA, 11 Urządzenia SPA, wanny, wanny SPA, Wanny z wiro-
wym ruchem wody, wanny z hydromasażem, umywalki, 
prysznice, krany i baterie, Jacuzzi, Minibaseny, Baseny SPA, 
Baseny z przeciwprądem, Baseny podgrzewane, Urządzenia 
do uzdatniania, oczyszczania, jonizowania, odsalania i zmięk-
czania wody, Urządzenia do rozpryskiwania wody, Fontanny, 
Prysznice ogrodowe, Zraszacze ogrodowe, Łaźnie parowe, 
sauny i wyposażenie spa, Instalacje i urządzenia do saun, 
Kamienie do saun, Łaźnie i sauny parowe, Łóżka SPA, Solaria 
stanowiące urządzenia do opalania, nie do celów medycz-
nych, Dysze wylotowe do wytwarzania biczów masujących 
w wannach spa, Wanny SPA do stóp, 19 Materiały budow-
lane (niemetalowe), Panele, panele ścienne, twarde drewno, 
sklejka i panele z drewna twardego, kabiny do natrysków, 
przepierzenia prysznicowe i drzwiczki prysznicowe, Płytki 
podłogowe i płytki ścienne, Wykładziny podłogowe i płyty 
podłogowe, pergole niemetalowe, zadaszenia niemetalowe, 
Domy modułowe, niemetalowe, Niemetalowe domy przeno-
śne, Domy niemetalowe prefabrykowane, Domy z prefabry-
katów [zestawy do montażu], Domki letniskowe, 20 Meble, 
Meble ogrodowe, Krzesła, stoły, ławy, taborety, leżaki, łóżka, 
28 Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, 
Dmuchane materace basenowe, Dmuchane zabawki base-
nowe, Koła dmuchane basenowe, Brodziki, Zabawki do użyt-
ku w basenach, Akcesoria sportowe do użytku w basenach, 
Meble dmuchane, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej, także za pośrednictwem sieci Internet artykułów sanitar-
nych, materiałów budowlanych i urządzeń hydraulicznych, 
urządzeń i wyposażenia obiektów SPA, armatury sanitarnej 
oraz basenowej, płytek ceramicznych, wyrobów kompozy-
towych, wanien, basenów, jacuzzi, brodzików oraz urządzeń 
do uzdatniania, oczyszczania, jonizowania, odsalania i zmięk-
czania wody, saun i łaźni parowych, a także mebli ogrodo-
wych i basenowych, oraz akcesoriów basenowych rekreacyj-
nych, kosmetyków i chemii gospodarczej, 39 Usługi w zakre-
sie przewozu towarów i osób, transportu i spedycji, usługi 
turystyczne, transport turystyczny, organizowanie turystyki 
krajowej i zagranicznej, organizowanie podróży, organizo-
wanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne, usługi osób towa-
rzyszących podróżnym, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc 
na podróż, rezerwowanie miejsc na wycieczki turystyczne, 
wypożyczanie samochodów, wypożyczanie łodzi, wypoży-
czanie skafandrów dla nurków, rejsy statkami wycieczkowy-
mi, zwiedzanie turystyczne, agencje turystyczne, 43 Usługi 
dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów 
wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycz-
nych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwa-
terowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez 
biura podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posie-
dzenia, Agroturystyka, 44 Usługi SPA, gabinety SPA, usługi 
gabinetów odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, 
solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjer-
sko – kosmetycznych.

(210) 533055 (220) 2021 08 24
 (310) 202102586 (320) 2021 02 24 (330) NO
(731) Orkla Health AS, Oslo, NO
(540) (znak słowny)
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(540) TRANA-SOL
(510), (511) 5 Suplementy żywnościowe, Suplementy diety, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety składa-
jące się głównie z soli mineralnych, Suplementy diety skła-
dające się głównie z potasu, Suplementy diety składające się 
głównie z wapnia, Suplementy diety składające się głównie 
z fosforanów, Suplementy diety składające się głównie z że-
laza, Suplementy diety składające się głównie z selenu, Su-
plementy diety składające się głównie z cynku, Preparaty 
mineralne, Pokarmy dla niemowląt, Preparaty dietetyczne, 
Żywność dietetyczna, Napoje dietetyczne, Preparaty i sub-
stancje farmaceutyczne, Olej rybi do celów medycznych, 
Oleje jadalne do celów medycznych, Olej z wątroby dorsza 
i preparaty z oleju z wątroby dorsza, Leki i preparaty ziołowe, 
Tabletki do ssania na gardło, Tabletki i pastylki do łagodzenia 
i leczenia kaszlu i bólu gardła, Napoje łagodzące i leczące 
kaszel i ból gardła, 29 Dania gotowe i dodatki do żywności 
na bazie ryb, mięsa, drobiu, dziczyzny, owoców, warzyw, ro-
ślin, Artykuły spożywcze na bazie ryb, Artykuły spożywcze 
na bazie mięsa, Artykuły spożywcze na bazie drobiu, Artyku-
ły spożywcze na bazie dziczyzny, Artykuły spożywcze na ba-
zie owoców, Artykuły spożywcze na bazie warzyw, Artyku-
ły spożywcze na bazie ryb z dodatkiem olejów morskich, 
witamin i minerałów, Artykuły spożywcze na bazie mięsa 
z dodatkiem olejów morskich, witamin i minerałów, Artykuły 
spożywcze na bazie drobiu z dodatkiem olejów morskich, 
witamin i minerałów, Artykuły spożywcze na bazie dziczyzny 
z dodatkiem olejów morskich, witamin i minerałów, Artykuły 
spożywcze na bazie owoców z dodatkiem olejów morskich, 
witamin i minerałów, Artykuły spożywcze na bazie ziół, Ole-
je i tłuszcze jadalne, Produkty mleczne, Jogurty, 30 Gotowe 
posiłki, środki spożywcze i dodatki do środków spożywczych 
na bazie mąki i zbóż, Artykuły spożywcze z ryżu z dodatkiem 
olejów morskich, witamin i minerałów, Artykuły spożywcze 
z kukurydzy z dodatkiem olejów morskich, witamin i mine-
rałów, Artykuły spożywcze wytworzone z ciasta z dodatkiem 
olejów morskich, witamin i minerałów, Artykuły spożywcze 
z owsa z dodatkiem olejów morskich, witamin i minerałów, 
Artykuły spożywcze wytworzone ze zbóż z dodatkiem ole-
jów morskich, witamin i minerałów, Gotowe pikantne pro-
dukty spożywcze z mąki ziemniaczanej z dodatkiem olejów 
morskich, witamin i minerałów, Artykuły spożywcze z cukru 
do słodzenia deserów z dodatkiem olejów morskich, wi-
tamin i minerałów, Artykuły spożywcze na bazie słodzika 
do słodzenia deserów z dodatkiem olejów morskich, witamin 
i minerałów, Produkty spożywcze z cukru do przygotowania 
deseru z dodatkiem olejów morskich, witamin i minerałów, 
Jogurty mrożone, Galaretki owocowe [słodycze], Czekolada, 
Słodycze, Cukierki, Pastylki niemedyczne, Proteinowe batony 
zbożowe i proteinowe batony energetyczne, Batoniki zbo-
żowe, Batoniki energetyczne, 32 Woda mineralna, Napoje 
bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje 
izotoniczne, Napoje dla sportowców, Napoje na bazie owo-
ców lub warzyw (smoothies), Napoje zawierające galaretki, 
Soki i inne preparaty do sporządzania napojów, Napoje za-
wierające witaminy i minerały.

(210) 533058 (220) 2021 08 24
 (310) 202102588 (320) 2021 02 24 (330) NO
(731) Orkla Health AS, Oslo, NO
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trana-sol

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.11
(510), (511) 5 Suplementy żywnościowe, Suplementy diety, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety składa-
jące się głównie z soli mineralnych, Suplementy diety skła-
dające się głównie z potasu, Suplementy diety składające się 
głównie z wapnia, Suplementy diety składające się głównie 
z fosforanów, Suplementy diety składające się głównie z że-
laza, Suplementy diety składające się głównie z selenu, Su-
plementy diety składające się głównie z cynku, Preparaty 
mineralne, Pokarmy dla niemowląt, Preparaty dietetyczne, 
Żywność dietetyczna, Napoje dietetyczne, Preparaty i sub-
stancje farmaceutyczne, Olej rybi do celów medycznych, 
Oleje jadalne do celów medycznych, Olej z wątroby dorsza 
i preparaty z oleju z wątroby dorsza, Leki i preparaty ziołowe, 
Tabletki do ssania na gardło, Tabletki i pastylki do łagodzenia 
i leczenia kaszlu i bólu gardła, Napoje łagodzące i leczące 
kaszel i ból gardła, 29 Dania gotowe i dodatki do żywności 
na bazie ryb, mięsa, drobiu, dziczyzny, owoców, warzyw, ro-
ślin, Artykuły spożywcze na bazie ryb, Artykuły spożywcze 
na bazie mięsa, Artykuły spożywcze na bazie drobiu, Artyku-
ły spożywcze na bazie dziczyzny, Artykuły spożywcze na ba-
zie owoców, Artykuły spożywcze na bazie warzyw, Artyku-
ły spożywcze na bazie ryb z dodatkiem olejów morskich, 
witamin i minerałów, Artykuły spożywcze na bazie mięsa 
z dodatkiem olejów morskich, witamin i minerałów, Artykuły 
spożywcze na bazie drobiu z dodatkiem olejów morskich, 
witamin i minerałów, Artykuły spożywcze na bazie dziczyzny 
z dodatkiem olejów morskich, witamin i minerałów, Artykuły 
spożywcze na bazie owoców z dodatkiem olejów morskich, 
witamin i minerałów, Artykuły spożywcze na bazie ziół, Ole-
je i tłuszcze jadalne, Produkty mleczne, Jogurty, 30 Gotowe 
posiłki, środki spożywcze i dodatki do środków spożywczych 
na bazie mąki i zbóż, Artykuły spożywcze z ryżu z dodatkiem 
olejów morskich, witamin i minerałów, Artykuły spożywcze 
z kukurydzy z dodatkiem olejów morskich, witamin i mine-
rałów, Artykuły spożywcze wytworzone z ciasta z dodatkiem 
olejów morskich, witamin i minerałów, Artykuły spożywcze 
z owsa z dodatkiem olejów morskich, witamin i minerałów, 
Artykuły spożywcze wytworzone ze zbóż z dodatkiem ole-
jów morskich, witamin i minerałów, Gotowe pikantne pro-
dukty spożywcze z mąki ziemniaczanej z dodatkiem olejów 
morskich, witamin i minerałów, Artykuły spożywcze z cukru 
do słodzenia deserów z dodatkiem olejów morskich, wi-
tamin i minerałów, Artykuły spożywcze na bazie słodzika 
do słodzenia deserów z dodatkiem olejów morskich, witamin 
i minerałów, Produkty spożywcze z cukru do przygotowania 
deseru z dodatkiem olejów morskich, witamin i minerałów, 
Jogurty mrożone, Galaretki owocowe [słodycze], Czekolada, 
Słodycze, Cukierki, Pastylki niemedyczne, Proteinowe batony 
zbożowe i proteinowe batony energetyczne, Batoniki zbo-
żowe, Batoniki energetyczne, 32 Woda mineralna, Napoje 
bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje 
izotoniczne, Napoje dla sportowców, Napoje na bazie owo-
ców lub warzyw (smoothies), Napoje zawierające galaretki, 
Soki i inne preparaty do sporządzania napojów, Napoje za-
wierające witaminy i minerały.

(210) 534512 (220) 2021 09 29
(731) MATYJA EWELINA, Raków Duży
(540) (znak słowny)
(540) Sok z żuka
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej (także on-line) towarów, tj. artykuły kosme-
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tyczne, żywność, wyroby medyczne, produkty lecznicze, 
artykuły zielarskie, Sprzedaż detaliczna żywności, artykułów 
kosmetycznych, artykułów zielarskich, akcesoriów, 44 Do-
radztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Porady w zakresie 
farmakologii, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi 
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi dorad-
cze w zakresie zdrowia.

(210) 534530 (220) 2021 09 29
(731) KAIZIK SEBASTIAN, Ruda Śląska
(540) (znak słowny)
(540) GLAM QUEEN
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaleto-
we, Preparaty toaletowe, 18 Walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Parasole 
i parasolki, Parasolki i parasole (duże), Futra sprzedawane 
w ilościach hurtowych, Futro, Etykiety skórzane, Etui na karty 
wykonane z imitacji skóry, Materiał skórzany, Moleskin [imi-
tacja skóry], 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, 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) 534668 (220) 2021 10 01
(731) KAŹMIERCZAK KATARZYNA, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poznaj Duszę

(531) 02.07.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie zdro-
wia psychicznego, Poradnictwo psychologiczne, Poradnic-
two związane z terapią zajęciową, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie zdrowia, Usługi w zakresie medytacji, Zabiegi te-
rapeutyczne dla ciała.

(210) 534709 (220) 2021 10 03
(731) TYSZKO KAMIL WYPOŻYCZALNIA MAZURY, Kolonia 

Rybacka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPOŻYCZALNIA MAZURY

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 Wypożyczanie łodzi motorowych, Wypoży-
czanie łodzi wiosłowych, Wypożyczanie żaglówek.

(210) 534748 (220) 2021 10 04
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS KLASYCZNE DOJRZEWAJĄ 
DO 3 TYGODNI 100 g produktu wytworzono z 160 g 
mięsa BEZ DODATKU fosforanów glutaminianu sodu

(531) 05.07.02, 05.01.05, 08.05.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na ba-
zie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce mo-
rza, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski 
warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, 
produkty mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, lody, desery 
mleczne i na bazie mleka, dania gotowe na bazie mleka, biał-
ko do celów kulinarnych, chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne, 
chipsy mięsne, dipy, sosy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzyw-
ne, ekstrakty do zup, konserwy, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 537248 (220) 2021 12 01
(731) BARANOWSKI KRZYSZTOF, Dąbrowa Górnicza; 

BAC MARIOLA, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HORECA POLSKA

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.01.25, 27.05.21
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem i produktami, usługi barowe - bary szybkiej obsługi, 
doradztwo specjalistyczne w dziedzinie gastronomii i ca-
teringu.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 539178 (220) 2022 01 28
(731) SYTNIEWSKA KATARZYNA LATAJĄCE WIESZAKI, 

Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Latające Wieszaki
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(531) 02.09.01, 11.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż przez Internet odzieży, obuwia, ko-
smetyków, nakryć głowy.

(210) 540106 (220) 2022 02 21
(731) ROSZKOWSKA JULIA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) mnemochemia
(510), (511) 9 Podcasty, podcasty o treści edukacyjnej 
do odsłuchania i do pobierania, E-booki, Edukacyjne apli-
kacje mobilne i komputerowe, Oprogramowanie i aplika-
cje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie blogów, 
Oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line, 
Programy komputerowe o tematyce edukacyjnej, Interak-
tywne multimedialne programy komputerowe, Programy 
komputerowe, Aplikacje do pobrania na smartfony, Apli-
kacje do pobrania na komputery, Sprzęt elektroniczny 
wspomagający nauczanie, Sterowniki oprogramowania 
do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi 
komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komu-
nikację między sobą, Podkładki pod myszki, Długopisy 
elektroniczne, 14 Breloczki do kluczy, 16 Papierowe fiszki, 
Papierowe tablice chemiczne, Kalendarze papierowe, Pod-
ręczniki w formie drukowanej, Artykuły papiernicze, mia-
nowicie zeszyty, notatniki, notesy, artykuły piśmiennicze, 
artykuły papiernicze przeznaczone do pisania, biurowe 
artykuły papiernicze, Podkładki na biurko, Pióra i długopisy, 
Podstawki/stojaki na pióra i długopisy, Zakładki do książek, 
18 Torby, Plecaki, 21 Kubki, Kubki papierowe, gliniane, szkla-
ne, porcelanowe, plastikowe, podróżnicze, termiczne, Ter-
mosy do napojów, Termosy na żywność, Termosy - butelki 
izolowane, Podkładki stołowe niemateriałowe, 25 Odzież, 
Skarpetki, Koszulki, Bluzy, Czapki, Piżamy, 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej prowadzonej stacjonarnie i zdal-
ne za pomocą urządzeń do komunikowania na odległość, 
oraz usługi sprzedaży internetowej i wysyłkowej następują-
cych produktów: podcasty, podcasty o treści edukacyjnej 
do odsłuchania i do pobierania, e-booki, edukacyjne apli-
kacje mobilne i komputerowe, oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie blogów, opro-
gramowanie do przesyłania wiadomości on-line, programy 
komputerowe o tematyce edukacyjnej, interaktywne mul-
timedialne programy komputerowe, aplikacje do pobrania 
na smartfony, aplikacje do pobrania na komputery, sprzęt 
elektroniczny wspomagający nauczanie, sterowniki opro-
gramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające 
sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym 
komunikację między sobą, termosy do napojów, termosy 
na żywność, termosy - butelki izolowane, podkładki pod 
myszki, długopisy elektroniczne, breloczki do kluczy, pa-
pierowe fiszki, papierowe tablice chemiczne, kalendarze 
papierowe, podręczniki w formie drukowanej, artykuły 
papiernicze, mianowicie zeszyty, notatniki, notesy, artyku-
ły piśmiennicze, artykuły papiernicze przeznaczone do pi-
sania, artykuły papiernicze, biurowe artykuły papiernicze, 
podkładki na biurko, pióra i długopisy, podstawki/stojaki 
na pióra i długopisy, zakładki do książek, torby, plecaki, kub-
ki, kubki papierowe, gliniane, szklane, porcelanowe, plasti-
kowe, podróżnicze, termiczne, podkładki stołowe nie ma-
teriałowe, odzież, skarpetki, koszulki, bluzy, czapki, piżamy, 
41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, a mianowicie kursy, 
wykłady, lekcje prowadzone w sposób stacjonarny, hybry-
dowy oraz on-line, Tworzenie audycji i podcastów o treści 
edukacyjnej, Usługi pisania blogów o tematyce eduka-
cyjnej, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 
Udostępnianie tablic naukowych i innych zestawień o cha-

rakterze edukacyjnym w formie elektronicznej on-line, Pu-
blikowanie on-line elektronicznych podręczników, książek 
i czasopism, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 
Usługi w zakresie przygotowania programów nauczania, 
Organizowanie kursów stosujących metody nauczania pro-
gramowanego, Usługi rozrywkowe oraz edukacyjne ofero-
wane w systemie on-line z komputerowej bazy danych lub 
przez internet, 42 Hosting blogów, Udostępnianie miejsca 
w internecie na blogi, Usługi tworzenia i utrzymywania 
oprogramowania do blogów, Hosting treści cyfrowych, 
mianowicie dzienników i blogów on-line, Tymczasowe 
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kompu-
terowego wykorzystywanego do tworzenia dzienników 
i blogów on-line, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do komunikacji z użytkownikami.

(210) 540115 (220) 2022 02 21
(731) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tastes of Life

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Podłogi 
niemetalowe, Podłogi z drewna, Deski, Deski parkietowe, 
Deski podłogowe, Deski podłogowe klejone i nieklejone, 
Panele podłogowe, Parkiety, mozaiki dla budownictwa, Par-
kiet w formie mozaiki, Płytki podłogowe niemetalowe, Płytki 
podłogowe parkietowe, Materiały konstrukcyjne niemetalo-
we, Drewno budowlane i konstrukcyjne, Złącza do monta-
żu desek i paneli podłogowych niemetalowe, Niemetalowe 
elementy wykończeniowe do podłóg, Listwy przypodłogo-
we, Cokoły, Tarcica podłogowa, Deski tarasowe, Drewniane 
elementy na tarasy i balkony, Elementy konstrukcyjne tara-
sów i balkonów z drewna oraz z plastiku lub tworzyw sztucz-
nych, Altanki, Systemy plastikowe oraz z tworzyw sztucznych 
do montowania desek i elementów drewnianych, Drewno: 
piłowane, heblowane, obrobione, fornirowane, budowlane, 
konstrukcyjne, użytkowe, Drewniane materiały wykładzino-
we, Niemetalowe: drzwi, okna, bramy, osłony okienne, pło-
ty, Płyty stolarskie, Stolarka budowlana, Wyroby stolarskie 
z drewna do wykorzystania w budynkach, Parapety nieme-
talowe, Schody niemetalowe, schody drewniane, Tralki nie-
metalowe, Balustrady, Poręcze niemetalowe, Forniry, drewno 
na fornir, Deski na elewacje, Panele niemetalowe na elewa-
cje, Pokrycia niemetalowe dla budownictwa, Płytki ścienne, 
boazeria drewniana, Sklejka, klejonka drewniana, Prefabry-
kowane niemetalowe elementy budowlane do montażu 
na miejscu podłóg, paneli podłogowych, parkietów, desek, 
Niemetalowe: profile dla budownictwa, rusztowania, zbro-
jenia, futryny, antaby, gzymsy, ościeżnice, progi, ramy bu-
dowlane niemetalowe, ramy wykończeniowe uszczelniające, 
przestrzenne ramy do jednostek modułowych, nadproża, 
podpory, kątowniki, profile dla budownictwa, szprosy, na-
wiewniki, okapniki.

(210) 540119 (220) 2022 02 21
(731) APATOR RECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
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(540) GISMO
(510), (511) 9 Komputerowe bazy danych, Oprogramowa-
nie, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie systemo-
we i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzęto-
we, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 
Aplikacje mobilne, Bazy danych, aplikacje i systemy: do nad-
zoru, monitorowania i zarządzania majątkiem sieciowym, 
do zarządzania oświetleniem, do zarządzania i optymalizacji 
pracy urządzeń elektrycznych, do optymalizacji aktywnego 
zarządzania majątkiem sieciowym, Bazy danych, aplikacje 
i systemy do zarządzania siecią: gazową, wodociągową, cie-
płowniczą, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną, ener-
getyczną, System informacji geograficznej, 38 Świadczenie 
usług: operator inteligentnej sieci mediów energetycznych, 
operator rozliczeń billingu autoryzacji i uwiarygodniania, 
Obsługa sieci jako usługa, Usługi telekomunikacyjne w zakre-
sie sektora zaopatrzenia w gaz, wodę i energię elektryczną, 
w tym komunikacja ze sprzętem do zaopatrzenia w media 
i powiązanymi urządzeniami, Obsługa sieci gazowej, wo-
dociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, energe-
tycznej i telekomunikacyjnej, 42 Audyt energetyczny, Pasz-
portyzacja, digitalizacja, migracja i standaryzacja danych, 
Detekcja uszkodzeń i wycieków oraz uszkodzeń sieci i spad-
ków ciśnienia mediów energetycznych, Inteligentna sieć jako 
usługa, Usługa sterowania przepływem mocy i energii oraz 
przepływem mediów energetycznych, Zarządzanie efek-
tywnością energetyczną jako usługa, Platforma jako usługa 
[PaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradcze 
w dziedzinie zarządzania efektywnością energetyczną, Wy-
najmowanie oprogramowania, Administrowanie oprogra-
mowaniem, Konsultacje w zakresie użycia oprogramowania, 
Kontrola stanu technicznego mediów energetycznych.

(210) 540466 (220) 2022 03 01
(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wy-
twarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarza-
na z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł odnawial-
nych, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 7 Turbi-
ny wiatrowe, Wiatraki, Elektrownia, Generatory prądu wyko-
rzystujące ogniwa słoneczne, Generatory wytwarzające ener-
gię elektryczną z energii słonecznej, Generatory do turbin 
wiatrowych, Generatory energii elektrycznej napędzane ener-
gią wiatru, Pompy wiatrowe, Morskie farmy wiatrowe, Morskie 
elektrownie wiatrowe, Lądowe farmy wiatrowe, Lądowe elek-
trownie wiatrowe, 9 Aparatura kontrolna [energia elektryczna], 
Urządzenia do sterowania energią elektryczną, Elektryczne 
urządzenia sterownicze do zarządzania energią, Fotowoltaicz-
ne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowa-
nia słonecznego na energię elektryczną, Akumulatory energii 
fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Moduły fo-
towoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Kalibrowane referen-
cyjne ogniwa fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Urzą-

dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Baterie słoneczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, Ładowarki do baterii słonecznych, Matryce 
do paneli słonecznych, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne 
z krzemu krystalicznego, Ogniwa słoneczne, Panele słonecz-
ne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Czujniki drgań przeznaczone do instalacji w obudo-
wach wiatraków, Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, 
Urządzenia do mierzenia naporu wiatru, Urządzenia do po-
miaru wiatru, 11 Kolektory słoneczne do celów grzewczych, 
Kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Instalacje grzew-
cze zasilane energią słoneczną, Instalacje grzewcze na energię 
słoneczną, Kolektory słoneczne z rurowym systemem odpro-
wadzania ciepła [wymienniki ciepła], Panele słoneczne do sto-
sowania w ogrzewaniu, Podgrzewacze wody na energię sło-
neczną, Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], Urzą-
dzenia do magazynowania energii cieplnej [energii słonecz-
nej] do ogrzewania, Urządzenia grzewcze zasilane energią 
słoneczną, Urządzenia magazynujące energię słoneczną 
do celów grzewczych, Urządzenia oświetleniowe z ogniwami 
słonecznymi, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią sło-
neczną, 12 Pojazdy napędzane energią wiatru, Pojazdy elek-
tryczne, Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy 
napędzane elektrycznie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej paliw gazowych w systemie sieciowym, Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, 
rud, metali, chemikaliów przemysłowych, Pomoc w zarządza-
niu w zakresie promocji działalności gospodarczej, Promowa-
nie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działal-
ności gospodarczej, Promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie wyda-
rzeń specjalnych, Reklama promocyjna projektów badaw-
czych w dziedzinie energetyki, Usługi reklamowe ukierunko-
wane na promowanie działań zwiększających świadomość 
społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie spraw środowiskowych, Doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, Opracowywanie stra-
tegii przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, 
Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Zarządza-
nie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Do-
radztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Usługi 
analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Doradz-
two dotyczące działalności gospodarczej w sektorze energe-
tycznym, Doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie planowania działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zakładania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sekto-
rze energetycznym, Usługi doradcze w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą (Usługi doradcze w branży 
odnawialnych źródeł energii), Badania i analizy rynkowe, Bada-
nia rynku i analizy biznesowe, Doradztwo w zakresie analizy 
biznesowej, 36 Finansowanie budów inżynierii lądowej, Finan-
sowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie inwestycji, 
Finansowanie 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 elek-
trycznych, Usługi ślusarskie naprawa, Usługi hydrauliczne, 
Usługi szklarskie, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu 
grzewczego, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych 
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i elektrycznych, Usługi dekarskie, Instalowanie, konserwowa-
nie i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń teleko-
munikacyjnych, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń go-
spodarstwa domowego i kuchennych, Serwisowanie urzą-
dzeń AGD i RTV, Instalacja systemów paneli słonecznych zasi-
lanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, In-
stalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią sło-
neczną w budynkach mieszkalnych, Instalowanie systemów 
zasilanych energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji 
grzewczych zasilanych energią słoneczną, Montaż i konserwa-
cja instalacji fotowoltaicznych, Instalowanie generatorów prą-
du, Budowa elektrowni wiatrowych, Budowa elektrowni wod-
nych, Budowa elektrowni, Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze-
mysłu, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Naprawa 
i konserwacja elektrowni wiatrowych, Usługi doradcze w za-
kresie instalacji elektrowni, Instalacja ogniw i modułów foto-
woltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i in-
stalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów ogrzewania 
słonecznego, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, 
Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, 
Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Montaż 
i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Naprawa ge-
neratorów elektrycznych oraz silników wiatrowych, Instalacja 
systemów energii wiatrowej, Budowa infrastruktury wodno-
-lądowej, Budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej, Budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, 
Budownictwo wodno-lądowe, Budownictwo morskie, Usługi 
w zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez wstrzykiwanie 
cementu, Usługi w zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez 
wstrzykiwanie zaczynu cementowego, Usługi w zakresie sta-
bilizacji dna morskiego poprzez wkładanie prętów wzmacnia-
jących, Usługi w zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez 
zagęszczanie wibracyjne, 39 Dystrybucja energii elektrycznej, 
Przechowywanie energii i paliw, Dystrybucja paliw, Usługi in-
formacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, 
Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, Dystrybucja ener-
gii odnawialnej, 40 Wytwarzanie energii, Przetwarzanie paliw, 
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie energii elek-
trycznej z energii wiatru, Usługi recyklingowe, Usługi z zakresu 
zarządzania odpadami [recykling], Recykling, Produkcja ener-
gii przez elektrownie, Wytwarzanie elektryczności z energii 
słonecznej, 41 Usługi rozrywkowe, Organizowanie zawodów 
sportowych, Wynajmowanie stadionów i obiektów sporto-
wych, Organizowanie targów związanych z kulturą, rozrywką 
i edukacją, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych, Organizacja widowisk, Organizacja 
webinariów, Organizowanie i przeprowadzanie targów w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizo-
wanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i eduka-
cyjnych, Organizowanie społecznych imprez sportowych 
i kulturalnych, Organizowanie widowisk historycznych w ple-
nerze, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach re-
kreacyjnych, Usługi ośrodka dla osób zwiedzających elektrow-
nię [do celów edukacyjnych], Usługi sportowe i kulturalne, Za-
jęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 42 Spo-
rządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowolta-
icznych, Usługi projektowania technicznego związane z elek-
trowniami, Projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do stero-
wania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, 
Usługi w zakresie projektowania.

(210) 541438 (220) 2022 03 25
(731) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Morwa Biała suplement diety +

(531) 26.01.16, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, witaminy i prepa-
raty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci 
suplementów, preparaty wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety dla 
ludzi, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, kapsułki od-
chudzające, dodatki dietetyczne w formie napojów, napoje 
stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje 
z dodatkami dietetycznymi, preparaty witaminowe w po-
staci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, 
tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla dia-
betyków, wszystkie wyżej wymienione towary nie są prze-
znaczone dla zwierząt.

(210) 541440 (220) 2022 03 25
(731) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GINKGO + plus plus suplement diety

(531) 26.01.16, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, witaminy i prepa-
raty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci 
suplementów, preparaty wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety dla 
ludzi, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty 
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, kapsułki od-
chudzające, dodatki dietetyczne w formie napojów, napoje 
stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje 
z dodatkami dietetycznymi, preparaty witaminowe w po-
staci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, 
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy 
diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, 
tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla dia-
betyków, wszystkie wyżej wymienione towary nie są prze-
znaczone dla zwierząt.

(210) 541809 (220) 2022 04 08
(731) SEBART SEBASTIAN KUTYNA-PLECHANOW, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Piękno zrodzone w ogniu
(510), (511) 14 Biżuteria emaliowana, Biżuteria z emalii clo-
isonné, Biżuteria z emalii komórkowej, Wpinki pokryte emalią 
cloisonné.

(210) 542339 (220) 2022 04 22
 (310) 1455225 (320) 2021 12 03 (330) BX
(731) NLMK INTERNATIONAL B.V., Amsterdam, NL
(540) (znak słowny)
(540) PROPERIOR
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Rudy metali, 
Materiały metalowe do celów budowlanych i konstrukcyj-
nych, Przenośne struktury metalowe, Przewody nieelektrycz-
ne i przewody drutowane z metali nieszlachetnych, Żelazo 
do bezpośredniej redukcji i żelazo bezpośrednio zredukowa-
ne, Rudy metali, w tym przetworzone i nieprzetworzone rudy 
metali, Materiały konstrukcyjne metalowe, Metalowe płyty 
do użytku w budownictwie, Podłogi metalowe, Płytki podło-
gowe metalowe, metalowe ścianki działowe, Metalowe płyty 
wielowarstwowe, Metalowe oblicówki, Okładziny metalowe 
i okładki - materiały budowlane, Domieszki stopów do pro-
dukcji stali, Złom ze stali stopowej, Drut ze stali stopowej nie-
elektryczny, Stopy stali, Kule stalowe, Stal w postaci prętów, 
Rozgałęzienia rur metalowe łącznie z tymi ze stopów stali i ty-
tanu, Pręty stalowe najwyższej jakości, Pręty stalowe wyższej 
jakości, Rury ze stali najwyższej jakości, Stal węglowa, Stal wę-
glowa, Stal lana - staliwo, Kosze szańcowe - gabiony z drutu 
stalowego, Metale nieszlachetne i ich stopy w tym stal nie-
rdzewna, Kolanka z metalu do rur, w tym kolanka ze stopów 
stali i tytanu (TI), Pręty stalowe wykańczane na zimno, Stal nie-
rdzewna, Stal taśmowa walcowana na zimno, Platerowane 
stalowe blachy i arkusze, Ocynkowana gruba blacha stalowa, 
Ocynkowane arkusze blachy stalowej, Metale ciężkie, Pręty 
stalowe z otworem, Taśma stalowa, Pręty stalowe walcowane 
na gorąco, Ogrodzenia metalowe, Blaty stalowe o ziarnach zo-
rientowanych, Blaty stalowe o ziarnach niezorientowanych, 
Skrawki ze stali lub żelaza, Rury stalowe zwijane na gorąco, Bel-
ki stropowe z żelaza lub stali, Połączenia z metalu do rur łącz-
nie z tymi ze stopu stali i tytanu (TI), Modułowe, prefabrykowa-
ne, stalowe szkielety konstrukcji, Rury z metalu w tym te 
ze stopu stali i tytanu (TI), Rury z metalu w tym te ze stopu 
stali i tytanu (TI), Stal platerowana, Stal profilowa, Stal powtór-
nie walcowana, Pręty metalowe do lutowania i spawania 
w tym te ze stopu stali i tytanu (TI), Stal w postaci walcowanej, 
Rolety ze stali, Blacha stalowa cienka, Arkusze z metalu w tym 
te ze stopu stali i tytanu (TI), Okucia stalowe, Włókna stalowe, 
Lutowie do stali nierdzewnej, Stal nierdzewna, Stal nierdzewna 
w postaci arkuszy, Stal nierdzewna w formie pasów, Rury 
ze stali nierdzewnej, Stal nierdzewna, Nieobrobione lub pólo-
brobione stopy stali, Stal, Bele stalowe, Stalowe materiały bu-
dowlane, Odlewy stalowe półobrobione, Butle stalowe 
do sprężonego gazu, Butle stalowe na powietrze ciekłe, Bębny 
stalowe [sprzedawane puste], Wyroby ze stali, Stal na puszki, 
Włókna stalowe, Stal na puszki, Ramy stalowe do budynków, 
Kraty stalowe, Stalowe kule mielące, Stalowe pręty mielące, 
Stal w postaci prętów, Pręty stalowe, Stal w postaci walcowa-
nej, Stal w formie arkuszy, prętów, listew i kęsów, Taśma stalo-
wa, Stal w postaci zwojów, Stal w postaci folii, Stal w postaci 
płyt, Stal w postaci arkuszy, Maszty ze stali, Rury i rurki ze stali, 
Słupy stalowe, Szyny stalowe, Zbrojenia stalowe do użytku 
w budowie podłóg betonowych, Pręty stalowe, Arkusze stalo-
we do nadwozi pojazdów, Arkusze stalowe do użytku w bu-
downictwie, Taśma stalowa, Taśma stalowa, Stalowe silosy 
magazynowe, Blacha stalowa cienka, Stal surowa lub półprze-
tworzona, Rury i rurki ze stali, Drut ze stali, Liny stalowe, Stal 
w zwojach, Taśma stalowa, Stal konstrukcyjna, Stal konstrukcyj-

na, Rury ze stali nierdzewnej, Rury stalowe, w tym walcowane, 
łuszczone lub uziemione, Stal w stanie surowym, Zawory 
z metalu inne niż części maszyn, w tym ze stopów stali i tyta-
nu, Blachy stalowe pokryte winylem, Arkusze blachy stalowej 
powlekanej winylem, Stal spawalnicza, Arkusze stalowe po-
wlekane cynkiem, Żelazo, Żelazowolfram, Drobne wyroby me-
talowe, Żelazomolibden, Piryty żelazowe, Żelazochrom, Żela-
zochrom, Żelazotytan, Żelazokrzem, Żelazokrzem, Żelazosto-
py, Żelazostopy, Żelazo gąbczaste, Żeliwo, Surówka, Żelazo 
granulowane, Rudy Żelaza, Drut ze stali, Taśma stalowa, Taśma 
stalowa, Żelazo galwanizowane, Materiały żeliwne do trakcji 
kolejowych, Rury żeliwne, Żeliwo surowe lub półprzerobione, 
Rudy chromu, Ciągliwe palisady metalowe, Żelazo jako napi-
nacze taśm - zaciski naprężające, Stopy żelaza z węglem, Odle-
wy z żelaza półobrobione, Stal surowa lub półprzetworzona, 
Drobne wyroby żelazne do budynków, Okucia okienne 
ozdobne, metalowe, Drobne wyroby metalowe, Metale 
do spawania żeliwa, Nieelektryczne kable żelazne, Nieelek-
tryczne druty żelazne, Sztaby czystego żelaza, Żelazo jako na-
pinacze taśm - zaciski naprężające, Stopy metali, Metale, Drut 
metalowy - metale nieszlachetne, Pręty z metalu, Podłogi me-
talowe, Metalowe pokrycia dachów, Folie metalowe, Balustra-
dy metalowe, Szyny metalowe, Metalowe palety, Odkuwki 
z metali, Blacha, Kraty metalowe, Rurowe przewody metalowe, 
Rurowe przewody metalowe, Szkielety konstrukcyjne metalo-
we, Szkielety konstrukcyjne metalowe, Rudy metali, Metale 
do powlekania, Stopy na lut twardy, Metale, Metale laminowa-
ne, Żelazowce, Metale anodyzowane, Bochny pudlarskie - me-
talurgia, Metalowe rury odpływowe, Metalowe puszki zbior-
cze, Stopy metali, Metalowe konstrukcje, Rurowe przewody 
metalowe, Metale nieszlachetne i ich stopy, Przetworzone 
rudy metali, Armatura do przewodów sprężonego powietrza 
metalowa, Okucia stosowane w budownictwie, metalowe, 
Dźwigary metalowe, Zbiorniki metalowe, Puszki do konserw, 
metalowe, Baseny kąpielowe jako konstrukcje metalowe, Rolki, 
bloki metalowe inne niż do maszyn, Sztabki metali nieszla-
chetnych, Śruby metalowe, Pierścienie gwintowane, Baryłki - 
beczki metalowe, Baryłki - beczki metalowe, Dzwony i dzwon-
ki, Silosy metalowe, Statuetki z metali nieszlachetnych, Śruby 
metalowe, Skrajniki metalowe dla wagonów kolejowych, Na-
krętki śrub z metalu, Gwoździe, Groby metalowe, Drzwi meta-
lowe, Deflektory kominowe metalowe, Kostka brukowa meta-
lowa, Kominowe trzony metalowe, Pojemniki do pakowania 
metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Limonit, Gzymsy meta-
lowe, Metalowe zasuwy do drzwi, Klamry - zaciski metalowe, 
Nity metalowe, Rury rozgałęźne metalowe do kanalizacji, Słu-
py metalowe - elementy konstrukcyjne, Konstrukcje stalowe 
dla budownictwa, Konstrukcje metalowe jako szkielety ramo-
we dla budownictwa, Odrzwia metalowe, Taśmy do związy-
wania metalowe, Schody -obudowy metalowe, Materiały 
zbrojeniowe do betonu, metalowe, Materiały konstrukcyjne 
metalowe, Blacha - płyty, arkusze, Łubki jako nakładki stykowe 
do szyn, Kratownice, kładki metalowe, Parkany metalowe, 
Osłony drzew, metalowe, Okna metalowe, Szalunki do betonu 
metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, Blacha stalo-
wa cienka, Palety do transportu wewnętrznego metalowe, 
Ościeżnice metalowe, Szyny metalowe, Kraty metalowe, Kraty 
metalowe, Zwrotnice kolejowe, Żelazotytan, Cynk (ZN), Płytki 
dachowe metalowe, Kule stalowe, żeliwo, Podkłady kolejowe, 
metalowe, 16 Papier, Materiały drukowane, Karton, Formula- 
rze - blankiety, druki, Albumy do wklejania, Almanachy - rocz-
niki, Szyldy z papieru lub z kartonu, Sztychy, ryty - grawiura, 
Zakładki do książek, Rysunki, Kalendarze, Rysunki, Nalepki, na-
klejki - materiały piśmienne, Okładki, obwoluty jako artykuły 
papiernicze, Prospekty, Przezrocza jako materiały piśmienne, 
Ryciny - grawerowanie, Etykiety z papieru lub kartonu, Publika-
cje drukowane, Gazety, Czasopisma, periodyki, Fotografie wy-
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drukowane, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe z wyjątkiem aparatów, Podręczniki, książki, Atlasy, 
Afisze, plakaty, Broszury, Broszury, Broszury informacyjne, Szyl-
dy papierowe, Biuletyny informacyjne, 35 Reklama, Zarządza-
nie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi w zakresie czynności biurowych, Badania 
rynkowe, Pozyskiwanie bazy danych do komputerowych bazy 
danych, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich - zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, Informacja 
o działalności gospodarczej, Uaktualnienie materiałów rekla-
mowych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, 42 Usługi na-
ukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie w tym 
zakresie, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Projektowa-
nie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania komputero-
wego, Hosting stron internetowych, Tworzenie i projektowa-
nie indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne].

(210) 542372 (220) 2022 04 25
(731) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) MAMA, TATA I JA
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 542460 (220) 2022 06 17
(731) BŁACHUCKI DAWID, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) handlarzyki.pl

(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi doradztwa biznesowego związane 
z zakładaniem i prowadzeniem franczyzy.

(210) 542856 (220) 2022 05 08
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SER GOSTYŃSKI GOSTYŃSKI CHEESE PLASTRY / 

SLICED Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu SM 
Gostyń

(531) 29.01.15, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 08.01.02, 
08.01.06, 08.03.12, 05.09.12, 05.09.17, 25.01.01, 25.01.17, 
27.05.05, 27.05.17, 27.05.24

(510), (511) 29 Ser dojrzewający podpuszczkowy.

(210) 543024 (220) 2022 05 15
(731) SUN & SNOW RESORTS - USTRONIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) THE ONE
(510), (511) 43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwatero-
wania, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc i zakwaterowania 
w apartamentach na wynajem, Usługi w zakresie wynajmu 
sal na posiedzenia, konferencje, seminaria, spotkania.

(210) 543048 (220) 2022 05 13
(731) ROŻEK TOMASZ, Gierałtowice
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA SUPERBOHATERÓW
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne zawierające gry, edukacyjne materiały na zajęcia 
do pobrania, filmy do pobrania, komiksy do pobrania, książki 
do pobrania, 16 Ilustrowane albumy, książki, książki dla dzieci, 
komiksy, 25 Odzież, odzież dziecięca, t-shirty z krótkim ręka-
wem, koszulki polo, koszulki z nadrukami, bluzy, czapki, chus-
ty, piżamy, spodenki, szaliki, 28 Edukacyjne gry elektroniczne, 
elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, gry, gry elektronicz-
ne, gry elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku 
jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, gry towarzyskie, gry 
karciane, 41 Edukacja, edukacja (informacje o polskich na-
ukowcach), prezentacja nagrań video, produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, gry oferowane w systemie on-line.

(210) 543063 (220) 2022 05 16
(731) BILSKI ARTUR AGB, Garzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bilfeed animal solutions

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, środki i artykuły spo-
żywcze dla zwierząt, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt 
nie do celów medycznych, pasza dla zwierząt, artykuły jadal-
ne do żucia dla zwierząt oraz napoje dla zwierząt, spożyw-
cze pasze wzmacniające dla zwierząt, 35 usługi sprzedaży 
w sklepach detalicznych, hurtowniach, sklepach interneto-
wych, sprzedaży wysyłkowej oraz sprzedaży bezpośredniej 
następujących towarów: karmy dla zwierząt, środków i arty-
kułów spożywczych dla zwierząt, środków i artykułów pielę-
gnacyjnych dla zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwie-
rząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów 
jadalnych do żucia dla zwierząt oraz napojów dla zwierząt.

(210) 543211 (220) 2022 05 19
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK 

FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) A.D.E.K. care FLOSLEK PHARMA

(531) 05.03.14, 11.03.10, 11.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
Kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, Fitokosmetyki, 
Biokosmetyki, Kremy kosmetyczne, Emulsje kosmetyczne, 
Spraje nielecznicze, Żele jako kosmetyki, Balsamy jako ko-
smetyki, Toniki jako kosmetyki, Lotiony do użytku kosme-
tycznego, Mleczka kosmetyczne, Mleczka jako kosmetyki, 
Kosmetyki kolorowe, Olejki kosmetyczne, Kosmetyki do ma-
kijażu, Środki upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toale-
towe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, 
Szampony do włosów, Środki do pielęgnacji skóry głowy nie-
lecznicze, Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające, Ko-
smetyki przeciw rozstępom, Kosmetyki do biustu, Kosmetyki 
wyszczuplające nie do celów medycznych, Kosmetyki prze-
ciwko niedoskonałościom skóry, Kosmetyki do ciała, Środki 
czystości, Środki do czyszczenia zębów, Kosmetyki do pielę-
gnacji paznokci, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Bawełna do celów 
kosmetycznych, 5 Kosmetyki o działaniu leczniczym, Maści, 
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczni-
czych i medycznych, Wyciągi i wywary dla celów farmaceu-
tycznych, Kosmetyki lecznicze, Dermokosmetyki do pielę-
gnacji włosów, Dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, 
Kosmeceutyki, Nutrikosmetyki, Środki sanitarne stosowane 
w lecznictwie i higienie osobistej, Lotiony do użytku medycz-
nego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryj-
ne, Preparaty przeciwgrzybiczne, Preparaty antybakteryjne, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, Suplementy diety, Środki odkażające, 
Środki do zwalczania robactwa, Preparaty do dezynfekcji rąk, 
Preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły do tę-
pienia szkodników, Mydła i detergenty lecznicze i odkażają-
ce, Środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne.
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(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
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nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Hi-
gieniczne bandaże, Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki 
na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompre-
sy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatolo-
gicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medyczne-
go, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, 
Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Kro-
ple witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze 
dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza 
guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napa-
ry ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastyl-
ki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Leczni-
cze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pie-
lęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze 
preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywa-
nia oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny 
po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecz-
nicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje 
do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry 
dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampo-
ny, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści 
lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, 
Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożyw-
cze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mi-
neralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność 
dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witamino-
we, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i od-
każające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napo-
je stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napo-
je z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki anty-
septyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chustecz-
ki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty leczni-
cze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, 
Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia 
do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki leczni-
cze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] 
do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jed-
norazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpa-
ski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Pre-
paraty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemicz-
no-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty 
dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Prepara-
ty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmako-
logiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higienicz-
ne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i sub-
stancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów 
medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitami-
nowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, 
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Prepa-
raty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 

z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność 
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofi-
lizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność 
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
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ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów 
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki 
do smoczków.
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(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 

Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Hi-
gieniczne bandaże, Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki 
na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompre-
sy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatolo-
gicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medyczne-
go, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, 
Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Kro-
ple witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze 
dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza 
guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napa-
ry ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastyl-
ki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Leczni-
cze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pie-
lęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze 
preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywa-
nia oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny 
po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecz-
nicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje 
do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry 
dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampo-
ny, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści 
lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, 
Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożyw-
cze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mi-
neralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność 
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dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witamino-
we, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i od-
każające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napo-
je stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napo-
je z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki anty-
septyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chustecz-
ki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty leczni-
cze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, 
Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia 
do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki leczni-
cze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] 
do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jed-
norazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpa-
ski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Pre-
paraty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemicz-
no-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty 
dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Prepara-
ty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmako-
logiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higienicz-
ne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i sub-
stancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów 
medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitami-
nowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, 
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Prepa-
raty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 

płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność 
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofi-
lizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność 
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów 
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki 
do smoczków.

(210) 543416 (220) 2022 05 25
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENU Smaki Świata AZJATYCKI SOS SŁODKO- 

-KWAŚNY PAPRYKA, KAWAŁKI ANANASA I PĘDY 
BAMBUSA
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 25.01.15, 19.03.01, 
05.09.15, 05.07.17, 05.11.13, 24.09.01, 24.09.03, 26.01.03

(510), (511) 30 Sosy.

(210) 543423 (220) 2022 05 25
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENU Smaki Świata OSTRY SOS MEKSYKAŃSKI 

PAPRYCZKA CHILI, PAPRYKA, CZARNA FASOLA

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.15, 26.01.03, 25.01.15, 
24.09.01, 24.09.03, 19.03.01, 05.09.15, 05.09.19

(510), (511) 30 Sosy.

(210) 543475 (220) 2022 05 26
(731) LIPMANN JAN, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) appience

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 42 Badania techniczne, Prace badawczo-rozwo-
jowe dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie sprzętu kom-
puterowego, Instalacje oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Odzyskiwa-
nie danych komputerowych, Programowanie komputerów, 
Projektowanie systemów komputerowych, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja danych 
przez programy komputerowe, Powielanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, Projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, Analizy systemów komputerowych programowanie 
komputerów, Konwersacja kodów informatycznych do osób 
trzecich, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne].

(210) 543478 (220) 2022 05 27
(731) DEMBICKA-MĄCZKA DIANA, Wierzchosławice 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA MOC PRZYSZŁOŚCI

(531) 26.11.13, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 Plakaty reklamowe, Nadruki, Nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], Ulotki reklamowe, Czasopisma [perio-
dyki], Druki, Periodyki, Książki, Publikacje drukowane, Mate-
riały drukowane, 35 Administrowanie programami wymiany 
kulturalnej i edukacyjnej, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami handlowymi w zakresie public relations, Doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomo-
ści społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi rekla-
mowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakre-
sie opieki społecznej, Usługi reklamowe w celu zwiększania 
świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, 
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie spraw środowiskowych, Zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Wydawanie, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych, w tym 
druków, prospektów, broszur i innych materiałów informa-
cyjnych związanych z celami fundacji, Rozwijanie kontaktów 
z innymi organizacjami, 36 Pomoc finansowa, Organizowa-
nie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele 
charytatywne, Organizowanie zbiórek funduszy na cele 
dobroczynne, w tym: dla osób niepełnosprawnych, dzieci 
pokrzywdzonych przez los, ich rodzin oraz ich społeczno-
ści lokalnych, Sponsorowanie finansowe akcji społecznych, 
seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów i konkursów 
oraz innych form przekazywania wiedzy z zakresu statu-
tu fundacji, Wspieranie finansowe działalności oświatowej, 
kulturalnej, edukacyjnej, programy stypendialne i nagro-
dy, programy dotacji i funduszy celowych dla podmiotów 
wspieranych przez fundację, Zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, Pozyskiwanie i podział środków finansowych, w tym 
z funduszy unijnych na wspieranie osób niepełnospraw-
nych i pokrzywdzonych przez los, Pomoc stypendialna dla 
uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz dla dzieci i młodzieży 
pokrzywdzonych przez los, Sponsorowanie opieki w okre-
sie rekonwalescencji, 39 Usługi charytatywne, mianowicie 
zapewnianie transportu osobom w wieku podeszłym oraz 
niepełnosprawnym, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi w zakresie kultury, Usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, Usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, 
Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradz-
twa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), 
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Publikowa-
nie tekstów innych niż teksty reklamowe, Produkcja filmów, 
Udostępnianie publikacji, Prowadzenie edukacyjnych dzia-
łań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyj-
nych i edukacyjnych związanych z celami fundacji, Usługi 
edukacyjne dotyczące zdrowia, Udostępnianie informacji 
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi charytatywne, 
mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania 
w domach i mieszkaniach, Usługi charytatywne, mianowi-
cie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, Żłobki, 
ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, 
Usługi schroniska dla zwierząt, 44 Opieka medyczna i zdro-
wotna, Usługi medyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w za-
kresie leczenia uzależnień, Usługi w zakresie terapii zajęcio-
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wej, Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi charytatywne, 
mianowicie świadczenie usług medycznych dla osób potrze-
bujących, Wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, Zapewnianie 
tymczasowej opieki zastępczej, Kliniki dla zwierząt, 45 Usługi 
prawne, Usługi prawne pro bono, Usługi osobiste i społecz-
ne, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Udzielanie infor-
macji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, 
Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, Usługi ochrony zwierząt.

(210) 543508 (220) 2022 05 28
(731) FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW INTERNATIONAL BOOK FAIR

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów 
czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, Pozyski-
wanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych, 
36 Sponsorowanie finansowe, Ustanawianie stypendiów 
i nagród, Zbiórki funduszy na cele związane z popularyzacją 
czytelnictwa i literatury, Udzielanie dotacji na rzecz inicjatyw 
podejmowanych w celach upowszechniania i rozwoju czy-
telnictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszechnia-
nie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci tele-
informatycznych, przekazu satelitarnego, Udostępnianie fo-
rów internetowych on-line mających na celu popularyzację 
literatury, 41 Organizacja wystaw, konferencji, sympozjów, 
szkoleń, seminariów, plenerów czytelniczych, spotkań autor-
skich, zjazdów, festiwali dotyczących popularyzacji literatury, 
wiedzy historycznej i wojskowej, Organizacja konkursów lite-
rackich, Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, 
Udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, pod-
ręczników, Publikowanie książek, Wypożyczanie książek.

(210) 543521 (220) 2022 05 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTNISKO WARSZAWA-RADOM

(531) 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Bilety 
dla usług lotniskowych, Broszury, Czasopisma - periody-
ki, Drukowane karty abonamentowe i vouchery dla usług 
lotniskowych, Artykuły biurowe, Drukowane rozkłady, Etui 
na identyfikatory jako artykuły biurowe, Etykiety papierowe 
odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, For-
mularze - blankiety, druki, Fotografie wydrukowane, Kalen-
darze, Katalogi, Przepustki i identyfikatory, Katalogi, foldery 
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiał dru-
kowane, Drukowane materiały informacyjne, Drukowane 
materiały reklamowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Drukowane materiały wizerunkowe, Drukowane publikacje, 
Czasopisma i biuletyny, Formularze, blankiety, druki, Druko-
wane komunikaty prasowe, Raporty, 20 Szyldy z drewna lub 

tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawowo-reklamowe, 
Tablice ogłoszeniowe, Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska 
wystawowe, 35 Imprezy promocyjne, Akcje promocyjne, 
Usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, Tworzenie 
materiałów marketingowych, reklamowych i promocyjnych, 
Kampanie reklamowe, Badania marketingowe, Badania opi-
nii publicznej, Badania rynku, Badania satysfakcji, Badania 
zwyczajów i postaw w celach marketingowych, Pogłębione 
analizy statystyczne, rynkowe i biznesowe, Filmy i animacje 
wizerunkowe i promocyjne, Identyfikacja wizualna marki, 
Organizacja pokazów i prezentacji, Promocja, reklama tury-
styki i podróży, Promocja regionu i miasta, Marketing usług 
lotniczych i pozalotniczych, System identyfikacji wizual-
nej lotniska, Wynajem powierzchni reklamowych, Reklama 
w Internecie i Intranecie, Wynajem powierzchni pod punkt 
wystawienniczy materiałów reklamowych oraz informacyj-
nych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
Optymalizacja stron internetowych, Sprzedaż paliwa, 36 Ad-
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Zarządzania 
nieruchomościami związanymi z lotnictwem, Zarządzanie 
infrastrukturą lotniskową i okołolotniskową, Inwestycje w in-
frastrukturę lotniskową i okołolotniskową, Udostępnienie 
powierzchni do przeprowadzania badań marketingowych, 
Usługi finansowe - kantory/banki/bankomaty, Wynajem 
powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe, gastrono-
miczne i usługowe na lotnisku, Wynajem stanowisk recep-
cyjnych i standów, Usługi powiernictwa inwestycji, Wyna-
jem powierzchni biurowej, 37 Usługi utrzymania obiektów 
i infrastruktury lotniskowej, Instalacja systemów kompute-
rowych, Konserwacja i naprawy obiektów i infrastruktury 
lotniskowych, Usługi nadzoru budowlanego, Usługi myjni 
samochodowej, Usługi warsztatu samochodowego, Usługi 
wodno-kanalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 38 Usługi te-
letechniczne i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna, Prze-
syłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Usłu-
gi telewizji w obwodzie zamkniętym, Zapewnianie łączności 
radiowych, Udostępnianie systemu informacji lotniskowej, 
39 Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych 
i dróg dojazdowych lotniska, Usługi terminalowe i pasażer-
skie, Transport po płycie lotniska, Usługa szybkiego przejścia 
kontroli bezpieczeństwa i dostępu pasażera (Fast Track) oraz 
pasażera VIP, Wynajem powierzchni magazynowej, Dystry-
bucja czasopism, Wynajem sprzętu i pojazdów lotniskowych, 
Wynajem wózków bagażowych, Udostępnianie infrastruktu-
ry lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrz-
nych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia 
pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzę-
tu i pojazdów służących do wykonywania czynności obsługi 
naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do odladza-
nia statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odpra-
wy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnia-
nie sortowania bagażu wraz z taśmociągami, Usługi parko-
wania samolotów w hangarach, Udostępnianie pomostów 
pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków 
powietrznych w energię elektryczną, Przewóz pasażerów, 
Przewóz towarów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa 
pasażersko-bagażowa, Obsługa naziemna przewoźników 
lotniczych, Ratownictwo lotniskowe, Usługa przechowywa-
nia bagażu, 41 Organizacja konferencji prasowych, Imprezy 
okolicznościowe, Imprezy firmowe i spotkania biznesowych, 
Szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów i pieszych 
na lotnisku, Lotniskowe szkolenia operacyjne, Szkolenia lot-
niskowe, Szkolenia korporacyjne, Szkolenia BHP, Szkolenia 
ochrony lotnictwa cywilnego, Szkolenia w zakresie przepi-
sów ochrony przeciw pożarowej i procedur postępowania 
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alarmowego, Szkolenia ratowników lotniskowej straży po-
żarnej, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydaw-
nictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym 
on-line, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Wynajem 
obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa filmowa-
nia i fotografowania, 42 Nadzór techniczny nad obiektami 
lotniczymi, Usługi programowania i tworzenia aplikacji, Ho-
stingi stron internetowych, Instalacja programów kompu-
terowych, 43 Usługi gastronomiczne na lotnisku, Wynajem 
pomieszczeń szkoleniowych i konferencyjnych, Wynajem 
powierzchni pod wystawy i ekspozycje, Udostępnianie po-
mieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medyczne, Usługi 
medyczne, 45 Usługi w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w za-
kresie bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, Konwoje, 
asysty, eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie przedmio-
tów w biurze rzeczy znalezionych, Wydawanie przepustek 
i dostępów, Usługi kontroli dostępu i bezpieczeństwa stat-
ków powietrznych, Wynajem urządzeń ochrony osób, sprzę-
tu i bagaży, Lotniskowa straż pożarna, Udzielanie licencji 
na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów.

(210) 543524 (220) 2022 05 30
(731) TĘCZOWY OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WBSchool Szkoła Bartoszewskiego

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 543569 (220) 2022 05 30
(731) UROVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.15, 02.09.25, 15.01.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 Roboty chirurgiczne, 44 Usługi świadczone 
przez szpitale, Chirurgia, Usługi w zakresie leczenia chirur-
gicznego, Usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośred-
nictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, 
Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Szpitale, Usługi pry-
watnych szpitali, Badania medyczne, Konsultacje medyczne, 
Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki medycznej, Świad-

czenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Opieka medyczna i zdrowotna, 
Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Prowadzenie pla-
cówek medycznych, Usługi medyczne, Usługi w zakresie le-
czenia medycznego.

(210) 543572 (220) 2022 05 30
(731) GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mitotest Mitochondrial DNA Analysis

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych do celów diagno-
stycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria me-
dyczne, Badania przesiewowe, Usługi medyczne.

(210) 543605 (220) 2022 05 31
(731) DROG-BRUK A.P.SZCZEREK SPÓŁKA JAWNA, Błaszki
(540) (znak słowny)
(540) DROGBRUK
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Beton, 
Kostka brukowa, Kamienie brukowe, Płyty brukowe nieme-
talowe, Betonowe elementy brukowe, Betonowe elementy 
budowlane, Płyty betonowe, Słupy betonowe, Płyty chod-
nikowe, Cegły budowlane niemetalowe, Bloczki betonowe, 
Obrzeża niemetalowe, Palisady niemetalowe, Ogrodzenia 
i murki niemetalowe, Schody niemetalowe, Płoty betonowe, 
Krawężniki betonowe, Niemetalowe materiały do budowy 
i pokrywania dróg, Kamień budowlany, Wyroby z kamienia, 
37 Usługi brukarskie, Usługi budowlane w tym budowa dróg 
i mostów, 42 Usługi projektowania i doradztwa w zakresie 
utwardzania nawierzchni, budowy dróg, podjazdów, tara-
sów, patio, ogrodzeń, przejść, ścieżek, alejek, małej architek-
tury ogrodowej.

(210) 543631 (220) 2022 05 31
(731) VITIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vitis pharma Dicofarm group

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01, 26.03.05
(510), (511) 3 Pomadki, maści, kremy, maści, płyny, żele i inne 
preparaty do celów kosmetycznych, Detergenty do użytku 
osobistego, Zapachowe odświeżacze powietrza do pomiesz-
czeń, Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Kosmetyki nie mają-
ce działania leczniczego, z wyjątkiem płynów do płukania 
ust, Perfumy, olejki eteryczne, 5 Preparaty medyczne, Zioła 
medyczne, Mieszanki ziół leczniczych, Mieszanki ziół lecz-
niczych i substancji naturalnych, Mieszaniny kompleksów 
molekularnych na bazie włókien, monosacharydów, polisa-
charydów, peptydów i białek do celów medycznych i die-
tetycznych, Mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, 
Herbaty i napary ziołowe do celów leczniczych, Suplementy 
mineralne, dietetyczne, witaminowe i odżywcze, Mleko mig-
dałowe do celów farmaceutycznych, Mleko i mleko w prosz-
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ku dla niemowląt, Napoje ze słodu mlecznego do celów 
medycznych, Cukier mleczny do celów farmaceutycznych, 
Propolis do celów medycznych lub terapeutycznych, Py-
łek pszczeli do użytku jako suplementy diety i suplementy 
do celów medycznych, Żywność do specjalistycznych celów 
medycznych, Preparaty do dezodoryzacji powietrza, Far-
maceutyki i preparaty medyczne, z wyłączeniem produk-
tów doustnych i dentystycznych, Preparaty weterynaryjne, 
Preparaty sanitarne do celów medycznych, z wyłączeniem 
produktów dotyczących jamy ustnej i stomatologicznych, 
Żywność i substancje dietetyczne przystosowane do użytku 
medycznego lub weterynaryjnego, żywność dla niemow-
ląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały 
opatrunkowe, Środki dezynfekujące, 29 Pyłek przetworzony 
jako środek spożywczy, Przetworzone nasiona jadalne, Mię-
so, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, 
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, 
dżemy, kompoty, Jajka, Mleko i produkty mleczne, Oleje 
i tłuszcze do żywności, 30 Miód, Klej pszczeli, Klej pszczeli 
(propolis) do spożycia przez ludzi, Mleczko pszczele, Herbaty 
ziołowe niemedyczne, Herbaty ziołowe, inne niż do użytku 
leczniczego, Napary nielecznicze, Ekstrakty herbaty, Zioła 
przetworzone, Kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalne, 
Ryż, Tapioka i sago, Mąka i preparaty zbożowe, Chleb, wy-
roby piekarnicze i wyroby cukiernicze, Lody jadalne, Cukier, 
Miód, Drożdże, proszek do pieczenia, 40 Produkcja leków 
na zamówienie, Produkcja biofarmaceutyków na zamówie-
nie, Obróbka materiałów biofarmaceutycznych, Wszystkie 
wyżej wymienione usługi z wyłączeniem usług stomatolo-
gicznych i dotyczących jamy ustnej, 42 Badania naukowe, 
Doradztwo w zakresie badań naukowych, Udostępnianie 
informacji naukowych, Badania biologiczne, Usługi badań 
i analiz chemicznych, Badania i analizy genetyczne, Badania 
kosmetyczne, Badania w dziedzinie żywienia, Badania do-
tyczące żywności, Badania farmaceutyczne, z wyłączeniem 
badań stomatologicznych i dotyczących jamy ustnej, Bada-
nia i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Badania i rozwój 
produktów, z wyłączeniem badań i rozwoju produktów do-
tyczących jamy ustnej i stomatologicznych, Usługi naukowe 
i technologiczne oraz badania i projektowanie z nimi zwią-
zane, Usługi analizy i badań przemysłowych, Projektowanie 
i rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego.

(210) 543660 (220) 2022 06 01
(731) TROLLTUNGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) NORDIC TALKING FESTIVAL
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Rozrywka w postaci 
festiwalu etnicznego, Organizowanie festiwali w celach kul-
turalnych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, 
Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organi-
zowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie 
festiwali w celach szkoleniowych, Administrowanie [organi-
zacja] konkursami, Organizacja seminariów, Organizacja wy-
staw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja 
wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i obsługa 
konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji edu-
kacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji i semi-
nariów, Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat 
biznesu i handlu, Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Orga-
nizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, 
Organizowanie konferencji związanych z rozrywką, Organi-
zowanie konferencji dotyczących handlu, Organizowanie 
konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji 

dotyczących rozrywki, Organizowanie konferencji w celach 
rekreacyjnych, Organizowanie pokazów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
konkursów w celach kulturalnych, Organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
widowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie wykładów, 
Planowanie konferencji w celach edukacyjnych, Planowanie 
seminariów w celach edukacyjnych, Organizowanie zjazdów 
w celach rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem konferencji, Doradztwo w zakresie szkoleń, Orga-
nizacja szkoleń, Pokazy edukacyjne, Prowadzenie imprez 
edukacyjnych, Udostępnianie informacji dotyczących szko-
leń, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Koncerty muzyczne, Zarządzanie koncerta-
mi, Organizowanie koncertów muzycznych, Obsługa kon-
certów muzycznych, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty mu-
zyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 
Imprezy kulturalne, Usługi w zakresie kultury, Organizowa-
nie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Rezerwacja biletów 
na imprezy kulturalne, Organizowanie prezentacji do celów 
kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, Organizowa-
nie festynów w celach kulturalnych, Organizacja i przepro-
wadzanie aktywności kulturalnych, Zapewnianie atrakcji od-
wiedzającym w celach kulturalnych, Dostarczanie informacji 
na temat aktywności kulturalnych, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych na żywo, Organizowanie koncertów, 
Organizowanie pokazów na żywo, Organizowanie wydarzeń 
muzycznych, Usługi rozrywkowe na żywo, Zapewnianie roz-
rywki na żywo, Informacja o biletach na imprezy rozrywko-
we, Usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, 
Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, 
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
rozrywkowe.

(210) 543661 (220) 2022 06 01
(731) TROLLTUNGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) NORDIC TALKING
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Rozrywka w postaci 
festiwalu etnicznego, Organizowanie festiwali w celach kul-
turalnych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, 
Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organi-
zowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie 
festiwali w celach szkoleniowych, Administrowanie [organi-
zacja] konkursami, Organizacja seminariów, Organizacja wy-
staw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja 
wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i obsługa 
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konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji edu-
kacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji i semi-
nariów, Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat 
biznesu i handlu, Organizowanie i prowadzenie wykładów, 
Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Orga-
nizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, 
Organizowanie konferencji związanych z rozrywką, Organi-
zowanie konferencji dotyczących handlu, Organizowanie 
konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji 
dotyczących rozrywki, Organizowanie konferencji w celach 
rekreacyjnych, Organizowanie pokazów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
konkursów w celach kulturalnych, Organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
widowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie wykładów, 
Planowanie konferencji w celach edukacyjnych, Planowanie 
seminariów w celach edukacyjnych, Organizowanie zjazdów 
w celach rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem konferencji, Doradztwo w zakresie szkoleń, Orga-
nizacja szkoleń, Pokazy edukacyjne, Prowadzenie imprez 
edukacyjnych, Udostępnianie informacji dotyczących szko-
leń, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Koncerty muzyczne, Zarządzanie koncerta-
mi, Organizowanie koncertów muzycznych, Obsługa kon-
certów muzycznych, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty mu-
zyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 
Imprezy kulturalne, Usługi w zakresie kultury, Organizowa-
nie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Rezerwacja biletów 
na imprezy kulturalne, Organizowanie prezentacji do celów 
kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, Organizowa-
nie festynów w celach kulturalnych, Organizacja i przepro-
wadzanie aktywności kulturalnych, Zapewnianie atrakcji od-
wiedzającym w celach kulturalnych, Dostarczanie informacji 
na temat aktywności kulturalnych, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych na żywo, Organizowanie koncertów, 
Organizowanie pokazów na żywo, Organizowanie wydarzeń 
muzycznych, Usługi rozrywkowe na żywo, Zapewnianie roz-
rywki na żywo, Informacja o biletach na imprezy rozrywko-
we, Usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, 
Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, 
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
rozrywkowe.

(210) 543722 (220) 2022 06 02
(731) PRMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) SOUNDS OF FREEDOM MUSIC FESTIVAL

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 41 Organizacja i prowadzenie koncertów.

(210) 543725 (220) 2022 06 03
(731) PAWEŁCZYK BOŻENA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLINIC BBP

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 Organizowanie medycznych szkoleń oraz 
wykładów w zakresie psychologii, psychoterapii, psychiatrii 
i zdrowia psychicznego, Szkolenia, Organizowanie kursów 
szkoleniowych, Usługi edukacyjne, Publikowanie książek 
i tekstów innych niż teksty reklamowe, w szczególność do-
tyczących kultury, oświaty i wychowania, opieki i pomocy 
społecznej, psychologii psychiatrii, Publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, 44 Usługi medyczne, leczenie, 
psychiatryczne i zdrowotne, konsultacje i porady lekarskie, 
Usługi psychologów, psychiatrów, i fizjoterapeutów, Porady 
psychologiczne, Seksuologia, Leczenie odwykowe pacjen-
tów nadużywających środków odurzających, Sporządza-
nie leków wykorzystywanych w leczeniu psychiatrycznym 
przez farmaceutów, Porady medyczne dla osób niepełno-
sprawnych oraz porady w zakresie farmakologii niezbędnej 
w leczeniu psychiatrycznym, Analizy medyczne do celów 
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez labora-
toria medyczne niezbędne do prowadzenia leczenia psy-
chiatrycznego, Usługi oceny zdrowia, Usługi telemedyczne, 
Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, 
w zakresie psychiatrii i psychologii, Zdalne monitorowanie 
danych medycznych niezbędnych do diagnozowania me-
dycznego i prowadzenia leczenia psychiatrycznego, Prowa-
dzenie ośrodków zdrowia, Udzielanie pomocy medycznej 
w zakresie psychiatrii i psychologii, Prowadzenie placówek 
rekonwalescencji dla osób leczonych psychiatrycznie, Wspo-
maganie leczenia psychiatrycznego i psychologicznego 
aromaterapią, muzyko terapią, terapia sztuki, terapią tańcem, 
terapią z udziałem zwierząt (zooterapią), medycyną alter-
natywną, Uzupełnianie leczenia w zakresie psychiatrii i psy-
chologii, doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania oraz 
o usługi w zakresie akupunktury, Usługi profilaktyki w zakre-
sie zdrowia psychicznego, psychoterapia i leczenie zaburzeń 
osobowości, medycyna stylu życia i rozwój osobisty.

(210) 543736 (220) 2022 06 03
(731) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SenseMed Concept
(510), (511) 44 Stomatologia, Usługi stomatologiczne, 
Usługi protetyki stomatologicznej, Usługi mobilnej opieki 
stomatologicznej, Usługi opieki stomatologicznej, Usługi 
stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usłu-
gi stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usłu-
gi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi 
medyczne, Usługi: pomocy medycznej, promocji zdrowia, 
chirurgii ogólnej, plastycznej, estetycznej i kosmetycznej, 
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Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi dia-
gnostyki medycznej [testy i analizy], Analizy medyczne 
do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi medyczne do celów 
diagnostyki chorób ciała człowieka, Chirurgia plastyczna, 
Domy dla rekonwalescentów, Fizjoterapia, Fizykoterapia, 
Kliniki medyczne, Lecznice (prywatne kliniki), Medyczna 
opieka pielęgniarska, Opieka zdrowotna, Sanatoria, Szpitale, 
Pomoc medyczna, Porady w zakresie farmakologii, Doradz-
two medyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo me-
dyczne w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo w zakre-
sie diety i odżywiania się, Doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, Doradztwo w zakresie immunologii, Doradz-
two w zakresie urody, Implantacja (wszczepianie) włosów, 
Informacja medyczna, Konsultacje dotyczące kosmetyków, 
Konsultacje medyczne, Kosmetyczne usuwanie laserem 
zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za po-
mocą lasera, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomo-
cą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, 
Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kuracje do włosów, 
Laserowe usuwanie grzyba palców nóg, Laserowe usuwa-
nie żylaków, Laserowe usuwanie tatuaży, Laserowy zabieg 
kosmetyczny pajączków, Leczenie alergii, Leczenie kosme-
tyczne grzyba palców nóg, Leczenie w zakresie kontroli 
wagi ciała, Medyczna pielęgnacja stóp, medyczne badania 
osób, Odbudowa włosów, Opieka medyczna i zdrowotna, 
Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji 
fizycznej, Pielęgnacja urody, Planowanie i nadzorowanie 
diety, Poradnictwo medyczne, Poradnictwo dietetyczne, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Profesjonal-
ne doradztwo związane z dietą, Prowadzenie Placówek me-
dycznych, Przeprowadzanie badań medycznych, Przepro-
wadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia 
medycznego, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Salony 
piękności, Świadczenie usług medycznych, Udostępnianie 
informacji medycznych w zakresie dermatologii, Udzielanie 
informacji o urodzie, Udzielanie informacji pacjentom w za-
kresie zażywania leków, Udzielanie informacji zdrowotnej, 
Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
Udzielanie informacji związanych z suplementami diety 
i odżywczymi, Udzielanie porad medycznych w zakresie 
redukcji masy ciała, Usługi analiz laboratoryjnych związa-
nych z leczeniem ludzi, Usługi analiz medycznych związa-
nych z leczeniem osób, Usługi analiz medycznych związa-
ne z leczeniem pacjentów, Usługi badań krwi, Usługi ba-
dań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem 
chorób, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi 
dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi 
doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, 
Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi doradcze 
dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące 
problemów medycznych, Usługi doradcze i informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze dotyczące urody, 
Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi doradcze 
w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, 
Usługi doradcze związane z dietą, Usługi doradcze zwią-
zane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa dietetyczne-
go [medyczne], Usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
i nakładania makijażu, Usługi doradztwa w zakresie kon-
trolowania wagi, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi gi-
nekologiczne, Usługi indywidualnych konsultacji medycz-
nych świadczone dla pacjentów, Usługi klinik medycznych, 
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi klinik 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi konsultacyjne 
dotyczące pielęgnacji urody, Usługi klinik zdrowia [medycz-
ne], Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie 

wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi lase-
rowej korekty wzroku, Usługi lecznicze dotyczące usuwania 
cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, 
Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, 
Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usłu-
gi lekarskie, Usługi manicure i pedicure, Usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakre-
sie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne w za-
kresie pielęgniarstwa, Usługi medyczne w zakresie leczenia 
skóry, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego 
bólu, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem 
i przetwarzaniem krwi, Usługi mikrodermabrazji, Usługi 
opieki zdrowotnej, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji pa-
znokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji 
stóp, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pomocy medycz-
nej, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi prywatnych 
szpitali, Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi tera-
peutyczne, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie 
laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie leczenia 
chirurgicznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, 
Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakresie 
naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie od-
chudzania, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie planowania 
programów redukcji wagi, Usługi w zakresie pielęgnacji 
skóry głowy, Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, 
Usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, 
Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi zabie-
gów na cellulitu, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usuwanie cel-
lulitu z ciała, Wykonywanie badań medycznych, Wynajem 
sprzętu do celów medycznych, Wynajem sprzętu do pie-
lęgnacji skóry, Wypożyczanie instrumentów medycznych, 
Wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, Wypoży-
czanie sprzętu medycznego, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi 
kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi ko-
smetyczne dla twarzy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi kosmetyczne 
dla włosów, Zabiegi terapeutyczne dla ciała.

(210) 543740 (220) 2022 06 03
(731) GABRYSIAK ROBERT ELMEDICO, Helenowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wellmedico

(531) 27.05.01, 03.13.01, 03.13.24, 29.01.12
(510), (511) 10 Urządzenia do drenażu limfatycznego, stoso-
wane w presoterapii domowej oraz klinicznej.

(210) 543762 (220) 2022 06 03
(731) BORKOWSKA-REJCZAK AGNIESZKA  

P.H.U. MARTIX-POLAND, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CRGT CENTRALNY REJESTR GABINETÓW 
TRYCHOLOGICZNYCH

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.17.01, 24.17.02, 26.11.02, 26.11.12, 
26.11.13

(510), (511) 35 Usługi wydawania wykazów oraz list adreso-
wych lub telefonicznych gabinetów trychologicznych od-
biorcom i użytkownikom internetowym, Usługi portali inter-
netowych poprzez zamieszczanie reklam w Internecie oraz 
bazy danych o gabinetach specjalistycznych – trychologicz-
nych, Usługi agencji informacyjnych poprzez gromadzenie 
i przetwarzanie informacji dotyczących podmiotów gospo-
darczych w zakresie list adresowych łącznie z rejestracją wi-
zyt trychologicznych, Udostępnianie na portalu możliwości 
rejestracji wizyt trychologicznych poprzez inne portale oraz 
możliwość reklamowania się innych podmiotów gospodar-
czych na portalu, Usługi organizowania targów, wystaw, 
kongresów i konkursów w celach handlowych i reklamo-
wych, Usługi pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele 
reklamowe w mediach internetowych oraz wynajmowanie 
przestrzeni reklamowych.

(210) 543768 (220) 2022 06 03
(731) POLSKA FEDERACJA TAŃCA, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAI PERFORMING ART IMPROVISATION PAI 

IMPROWIZACJA ARTYSTYCZNA

(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.13.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 41 Prowadzenie usług w zakresie: edukacja w za-
kresie tańca i zabaw, Nauczanie tańca, Instruktaż do gimna-
styki, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja 
o rekreacji, Usługi związane z organizacją imprez karaoke, Or-
ganizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Rozrywka lub 
nauczanie jako usługi klubowe, Organizowanie konkursów 
w zakresie edukacji lub rozrywki, Organizacja i przeprowa-
dzenie wydarzeń sportowych, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych w zakresie tańców, Organizowa-
nie i prowadzenie imprez w celach rozrywkowych w zakresie 
tańców i sportowym, Organizowanie zawodów sportowych 
i tanecznych, Kształcenie praktyczne poprzez pokazy, Or-
ganizowanie konkursów piękności, Organizowanie balów, 
Nauczanie, Organizowanie obozów sportowych, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Producenckie usługi muzyczne, 
Prowadzenie zajęć fitness, Publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, Realizacja spektakli, Widowiska rozryw-
kowe, Wystawianie spektakli na żywo, Realizacja spektakli, 
Usługi prezenterów muzyki, Usługi trenerskie w zakresie tań-

ców, Poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji kształcenia 
tanecznego, Reżyserowanie przedstawień, usługi trenerskie, 
usługi w zakresie edukacji muzycznej, usługi związane z dys-
kotekami.

(210) 543852 (220) 2022 06 07
(731) MOLIŃSKI WOJCIECH MIKOŁAJ, Augustów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Derr

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Pre-
paraty toaletowe, Preparaty do prania, Detergenty, Płyny 
do prania, Proszki do prania, Środki do płukania do prania, 
Środki polepszające działanie detergentów, Preparaty wy-
bielające.

(210) 543854 (220) 2022 06 07
(731) INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Multidimensional Seismometric Measurement 

System 3

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 
29.01.13, 27.07.01, 26.11.13, 26.11.22

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, 42 Usługi na-
ukowe i technologiczne.

(210) 543865 (220) 2022 06 08
(731) ALDAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szałsza
(540) (znak słowny)
(540) ALDAMCO
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 35 Usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, 39 Konfekcjonowanie 
towarów, Magazynowanie, Pakowanie, 42 Kontrola jakości 
wytworzonych produktów.

(210) 543871 (220) 2022 06 07
(731) MACOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki
(540) (znak słowny)
(540) MACOD DUO
(510), (511) 5 Produkty i preparaty lecznicze, Produkty i pre-
paraty farmaceutyczne, Preparaty witaminowe, Suplementy 
diety.

(210) 543883 (220) 2022 06 07
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SUPERSMYKI

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.17
(510), (511) 9 Audiobooki (książki mówione), e-booki (książ-
ki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, 
interfejsy komputerowe, programy komputerowe, kom-
puterowe bazy danych, urządzenia i przyrządy do celów 
dydaktycznych, 16 Publikacje periodyczne, broszury, ulotki, 
gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, 
kalendarze, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Kartki oko-
licznościowe, Papeteria, katalogi, Komiksy, Koperty, Książki, 
Mapy geograficzne, Notesy, Reprodukcje obrazów, Papier 
do pakowania, Podręczniki, Torebki do pakowania z papieru 
lub tworzyw sztucznych, Publikacje reklamowe, Materiały 
drukowane, Nalepki, Naklejki, Artykuły i materiały piśmienne, 
28 Gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie za-
warte w innych klasach, gry i zestawy i pudełka do zabaw, 
balony, karty do gry, maski do zabawy i na twarz, puzzle, 
maski zabawkowe, gry elektroniczne, 41 Przedszkola, infor-
macja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, sprawdziany edukacyjne, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie szko-
leń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literac-
kich i dydaktycznych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, 
wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym pro-
wadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektro-
nicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edu-
kacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub 
edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tek-
stów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne 
on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongre-
sów i zjazdów.

(210) 543895 (220) 2022 06 07
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUN TIME

(531) 29.01.15, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 9 Audiobooki (książki mówione), e-booki (książ-
ki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, 
interfejsy komputerowe, programy komputerowe, kom-
puterowe bazy danych, urządzenia i przyrządy do celów 
dydaktycznych, 16 Publikacje periodyczne, broszury, ulotki, 
gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy, ramki do fotografii, 
kalendarze, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Kartki oko-
licznościowe, Papeteria, katalogi, Komiksy, Koperty, Książki, 
Mapy geograficzne, Notesy, Reprodukcje obrazów, Papier 
do pakowania, Podręczniki, Torebki do pakowania z papieru 
lub tworzyw sztucznych, Publikacje reklamowe, Materiały 
drukowane, Nalepki, Naklejki, Artykuły i materiały piśmienne, 

28 Gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie za-
warte w innych klasach, gry i zestawy i pudełka do zabaw, 
balony, karty do gry, maski do zabawy i na twarz, puzzle, 
maski zabawkowe, gry elektroniczne, 41 Przedszkola, infor-
macja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, sprawdziany edukacyjne, usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie szko-
leń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literac-
kich i dydaktycznych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, 
wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym pro-
wadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektro-
nicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edu-
kacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub 
edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tek-
stów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne 
on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongre-
sów i zjazdów.

(210) 543900 (220) 2022 06 07
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) ESSENSEY
(510), (511) 3 Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czysz-
czenia zębów, 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność 
dla niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przezna-
czeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność i napoje 
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, Wyroby 
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsu-
łek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 21 Przybory 
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Grze-
bienie i gąbki, Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), Sprzęt 
do czyszczenia, Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 
30 Kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, Wyroby cukier-
nicze i słodycze, Cukier, miód, melasa, Sosy (przyprawy), 
Przyprawy, 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy 
i inne preparaty do produkcji i przyrządzania napojów, na-
poje dietetyczne, wysokoenergetyczne, węglowodanowe, 
witaminowe.

(210) 543904 (220) 2022 06 08
(731) TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poweredby.tme.eu
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(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama i marketing, usługi marketingowe, in-
formacja marketingowa, przygotowywanie planów marketin-
gowych, planowanie strategii marketingowych, usługi konsul-
tacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, organizowanie 
promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy 
na cele dobroczynne, administrowanie działalnością gospo-
darczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, organizacja 
zarządzania działalnością gospodarczą, nadzór nad działalno-
ścią gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, organizowanie aukcji, organizacja działalności gospo-
darczej, usługi informacji biznesowej, dostarczanie informacji 
marketingowych, usługi agencji informacji handlowej, marke-
ting imprez i wydarzeń, reklama, umieszczanie reklam, rozpo-
wszechnianie reklam, usługi reklamowe, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, usługi promocyjne i reklamowe, 
usługi w zakresie promocji, 36 Usługi w zakresie sponsoringu 
finansowego, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie dzia-
łalności rozrywkowej, sponsorowanie działalności sportowej, 
sponsorowanie imprez kulturalnych, sponsorowanie i patro-
nat finansowy, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi 
funduszu dobroczynnego, organizowanie funduszy na cele 
dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi 
zbierania funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, 
organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, 
pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie inwestycji finansowych, 
pozyskiwanie kapitału finansowego, usługi informacji finan-
sowej, finansowanie projektów, 41 Organizacja przyjęć, or-
ganizacja seminariów, organizacja gier, organizacja widowisk, 
organizacja szkoleń, organizacja zajęć, organizowanie turnie-
jów, organizowanie konferencji, organizowanie seminariów, 
organizowanie wykładów, organizowanie gal, organizowanie 
konkursów, organizowanie zawodów, organizowanie gier, or-
ganizowanie rozrywki, organizacja konkursów edukacyjnych, 
organizowanie wystaw edukacyjnych, nauczanie i szkolenia, 
usługi w zakresie edukacji i nauczania, imprezy kulturalne, or-
ganizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez edu-
kacyjnych, szkolenia w zakresie projektowania.

(210) 543932 (220) 2022 06 08
(731) VEGAN SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ SOBECKI 

KRZYSZTOF WÓJTOWICZ, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGAN lakiery oleje bejce

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 Oleje do drewna, farby, lakiery do drewna, bej-
ce do drewna.

(210) 543940 (220) 2022 06 09
(731) JAKUBOWSKI MIŁOSZ ALEMIŁO!, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AleMiło!

(531) 27.05.01, 01.15.03, 29.01.12
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, 35 Organizowanie usług 
wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Handel 
(Zarządzanie w zakresie zamówień w -), Biznesowe usługi 
doradcze i konsultacyjne, 37 Wznoszenie budynków i innych 
konstrukcji, Wznoszenie centrów handlowych, Wznoszenie 
obszarów mieszkalnych.

(210) 543947 (220) 2022 06 09
(731) CDA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAPITAN BOMBA

(531) 09.07.25, 27.05.01
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier, 
Nagrania audio i wideo, Dzwonki telefoniczne do pobrania 
z sieci, Muzyka, nagrania MP3, grafika, gry i obrazy wideo 
dla bezprzewodowych, przenośnych urządzeń komunika-
cyjnych, Magnetyczne i optyczne nośniki danych zawie-
rające obrazy i/lub dźwięki, Nośniki pamięci, Interaktywne 
dyski kompaktowe i dyski CD-ROM, Futerały do przenosze-
nia kaset i płyt kompaktowych, 25 Odzież, Obuwie, Nakry-
cia głowy, Kostiumy kąpielowe, Skarpety, Kostiumy na bale 
maskowe, Kostiumy na bale przebierańców, Rękawiczki 
(odzież), Pidżamy, Bielizna, 28 Gry i zabawki, Gry karciane, 
Gry planszowe, Rzutki, Lalki, Zabawki dmuchane, Pluszowe 
zabawki, Figurki do zabawy i akcesoria do nich, Artykuły 
sportowe i sprzęt sportowy, Ozdoby choinkowe, Interak-
tywne gry elektroniczne do użytku z komputerami, Urzą-
dzenia do gier z wyjściem audio.

(210) 543948 (220) 2022 06 09
(731) CDA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) KAPITAN BOMBA
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier, 
Nagrania audio i wideo, Dzwonki telefoniczne do pobrania 
z sieci, Muzyka, nagrania MP3, grafika, gry i obrazy wideo 
dla bezprzewodowych, przenośnych urządzeń komunika-
cyjnych, Magnetyczne i optyczne nośniki danych zawie-
rające obrazy i/lub dźwięki, Nośniki pamięci, Interaktywne 
dyski kompaktowe i dyski CD-ROM, Futerały do przenosze-
nia kaset i płyt kompaktowych, 25 Odzież, Obuwie, Nakry-
cia głowy, Kostiumy kąpielowe, Skarpety, Kostiumy na bale 
maskowe, Kostiumy na bale przebierańców, Rękawiczki 
(odzież), Pidżamy, Bielizna, 28 Gry i zabawki, Gry karciane, 
Gry planszowe, Rzutki, Lalki, Zabawki dmuchane, Pluszowe 
zabawki, Figurki do zabawy i akcesoria do nich, Artykuły 
sportowe i sprzęt sportowy, Ozdoby choinkowe, Interak-
tywne gry elektroniczne do użytku z komputerami, Urzą-
dzenia do gier z wyjściem audio.
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(210) 543995 (220) 2022 06 10
(731) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF Fine Facade

(531) 03.09.11, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.24, 26.11.25, 29.01.13
(510), (511) 1 Kleje do zabezpieczania tynku, 19 Tynk, 37 Izo-
lacja termiczna budynków.

(210) 543998 (220) 2022 06 10
(731) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF Fine Factory

(531) 03.09.11, 26.11.25, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 6 Budowlane materiały metalowe, 19 Materiały 
budowlane (nie z metalu).

(210) 544000 (220) 2022 06 10
(731) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF Fine Finish

(531) 03.09.11, 26.11.25, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 1 Spoiwa cementowe, 19 Tynk gipsowy.

(210) 544002 (220) 2022 06 10
(731) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF Fine Fresco

(531) 03.09.11, 26.11.25, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do wytwarzania farb.

(210) 544003 (220) 2022 06 10
(731) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF Fixing Force

(531) 03.09.11, 26.11.25, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 20 Kołki rozporowe, niemetalowe, Kołki nieme-
talowe.

(210) 544004 (220) 2022 06 10
(731) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF Fine Fence

(531) 29.01.13, 03.09.11, 26.11.25, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.24
(510), (511) 6 Metalowe panele ogrodzeniowe, 19 Ogrodze-
nie niemetalowe, Niemetalowe panele ogrodzeniowe.
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(210) 544039 (220) 2022 06 10
(731) BŁASZKOWSKA MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREMIUM MEDICAL

(531) 29.01.12, 24.13.01, 02.09.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 544044 (220) 2022 06 13
(731) MIELEWCZYK ARKADIUSZ TOMAQUA, Lębork
(540) (znak słowny)
(540) PEXARKA
(510), (511) 7 Narzędzia ręczne obsługiwane mechanicznie, 
Narzędzia podręczne mechaniczne, Elektronarzędzia, Elek-
tronarzędzia zasilane akumulatorem, Elektryczne giętarki 
do rur, Maszyny do montażu rur, Maszyny do gięcia rur.

(210) 544186 (220) 2022 06 15
(731) LONG YE, Człuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QM

(531) 29.01.14, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.23
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, bielizna.

(210) 544205 (220) 2022 06 17
(731) DUBIK MARIUSZ, Słońsk
(540) (znak słowny)
(540) PAJĄCZEK
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej, wysyłkowej i internetowej: aparatów do masażu wi-
bracyjnego, aparatów do masażu, aparatury i instrumentów 
chirurgicznych, artykułów ortopedycznych, gorsetów do ce-
lów leczniczych, gorsetów ortopedycznych do ciała ludzkie-
go, pasów ortopedycznych, pasów do celów medycznych, 
elektrycznych pasów do celów medycznych, masażerów, 
bandaży elastycznych, bandaży ortopedycznych, bandaży 
usztywniających, ortopedycznych bandaży usztywniają-

cych, botów do celów leczniczych, przyrządów do fizyko-
terapii, przyrządów do ćwiczeń i urządzeń do gimnastyki 
leczniczej oraz korygujących ruchy kończyn, przyrządów 
do masażu, pasów do celów leczniczych, szelek do korekty 
postawy, robotów chirurgicznych, dmuchanych poduszek 
do celów medycznych, kocy podgrzewanych elektrycz-
nie, do celów medycznych, urządzeń do masażu, urządzeń 
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzeń 
i przyrządów do fizjoterapii, urządzeń terapeutycznych 
z gorącym powietrzem, opasek podtrzymujących, opa-
sek do akupresury, opasek barkowych, opasek barkowych 
do celów chirurgicznych, opasek gipsowanych do celów 
ortopedycznych, pasów do celów medycznych, magne-
tycznych pasów do celów ortopedycznych, pasów do celów 
ortopedycznych, taśm ortopedycznych, silikonowych urzą-
dzeń ortopedycznych, podpór ortopedycznych, urządzeń 
ortopedycznych, aparatów medycznych ortopedycznych, 
podkładek ortopedycznych do stóp, urządzeń do rehabilita-
cji medycznej, urządzeń do wzmacniania sprzętu do użytku 
w rehabilitacji medycznej, ortez, stabilizatorów do ćwiczeń 
medycznych, stabilizatorów do wykonywania pracy, wkła-
dek ortopedycznych, usługi przedstawicielstwa.

(210) 544235 (220) 2022 06 20
(731) HOFMAN JOLANTA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PARELPAREL
(510), (511) 14 Biżuteria.

(210) 544238 (220) 2022 06 17
(731) EURO SERVICE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Działdowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EURO SERVICE

(531) 01.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, Re-
krutacja personelu, Przenoszenie personelu, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi do-
radcze w zakresie zatrudnienia, Usługi dotyczące rekrutacji 
kadry pracowniczej, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla 
kadry pracowniczej, Usługi konsultingowe związane z per-
sonelem, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Zarządzanie 
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Reklama re-
krutacji personelu, Usługi związane z personelem, Rekrutacja 
personelu na czas nieokreślony, Usługi w zakresie zatrudnie-
nia personelu na czas określony, Dobór personelu [dla osób 
trzecich], Usługi administracyjne w zakresie relokacji per-
sonelu, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie udo-
stępniania pracowników, w tym pracowników magazynów 
oraz logistyki, Delegowanie pracowników tymczasowych 
do działów magazynowych i logistycznych (outsourcing), 
Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działal-
ności gospodarczej, Pomoc w zakresie rekrutacji personelu 
i obsadzania stanowisk, Usługi konsultacyjne i doradcze 
w zakresie zarządzania personelem, Usługi w zakresie wyszu-
kiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Usługi w za-
kresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu re-
krutacji personelu], Gromadzenie informacji na temat perso-
nelu, 39 Transport, Transport drogowy, Logistyka transportu, 
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Usługi transportowe, Transport samochodami ciężarowymi, 
Transport i składowanie towarów, Usługi w zakresie transpor-
tu towarów, Usługi konsultacyjne związane z transportem, 
Usługi doradcze związane z transportem, Usługi wynajmu 
związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, 
Magazynowanie, Dzierżawa magazynów, Wynajmowanie 
magazynów, Usługi magazynowe, Magazynowanie paczek, 
Wynajem przestrzeni magazynowej, Wypożyczanie konte-
nerów magazynowych, Wynajem miejsc magazynowych, 
Magazynowanie i składowanie, Pakowanie i składowanie 
towarów, Usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, 
Magazynowanie ładunku przed transportem, Składowanie 
towarów w magazynach, Świadczenie usług magazynowa-
nia i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, Wy-
najem obiektów i urządzeń magazynowych, Magazynowa-
nie towarów w dużych ilościach, Usługi w zakresie bezpiecz-
nego magazynowania [transport], Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, Usługi przeładunkowe, 
Usługi w zakresie pakowania i opakowań, Pakowanie artyku-
łów do transportu, Pakowanie produktów, Załadunek i roz-
ładunek towarów, 41 Usługi szkolenia personelu, Szkolenia 
personelu, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami 
pracowników, Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, 
Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Szkolenia w zakre-
sie kwalifikacji zawodowych, Doradztwo w zakresie szkolenia 
zawodowego, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami 
pracowników, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawo-
dowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów 
[szkolenia], Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia 
kierownictwa i personelu, Zapewnianie szkoleń doskonale-
nia umiejętności zawodowych.

(210) 544246 (220) 2022 06 17
(731) ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARKANA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych), Antyperspiranty [przybory toaletowe], Aromaty [olejki 
eteryczne], Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, inne 
niż do celów medycznych, Barwniki do celów kosmetycz-
nych, Barwniki kosmetyczne, Basma [barwnik kosmetyczny], 
Błyszczyki do ust, Brokat do ciała, Brokat do paznokci, Chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasą-
czone preparatami do usuwania makijażu, Dezodoranty dla 
ludzi, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Ekstrakty kwia-
towe [perfumy], Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Far-
by do brody, Farby do ciała (kosmetyczne), Farby do włosów, 
Henna [barwnik kosmetyczny], Herbata do kąpieli do ce-
lów kosmetycznych, Kleje do celów kosmetycznych, Kleje 
do przymocowywania sztucznych rzęs, Kleje do przymo-
cowywania sztucznych włosów, Kosmetyki, Kosmetyki dla 
dzieci, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Kremy kosmetyczne, 
Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku w aromate-
rapii, Kremy wybielające do skóry, Lakier do włosów, Lakiery 
(Środki do usuwania - ), Maski kosmetyczne, Maski podgrze-
wane parą, jednorazowego użytku, nie do celów medycz-
nych, Maski w arkuszach do celów kosmetycznych, Mięta 

do wyrobów perfumeryjnych, Mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów kosme-
tycznych, Mydła, Mydło dezodoryzujące, Mydło do golenia, 
Mydło migdałowe, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Od-
żywki do włosów, Olejek bergamotowy, Olejek golteriowy, 
Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek migdałowy, 
Olejek różany, Olejek terpentynowy [preparat odtłuszczają-
cy], Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do perfum i zapa-
chów, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne z drzewa cedrowe-
go, Olejki toaletowe, Ołówki do brwi, Paski wybielające zęby, 
Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, Płyny do pielę-
gnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów niemedycz-
nych, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, Pomady do celów 
kosmetycznych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do de-
pilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Prepa-
raty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty do kręcenia włosów, 
Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do prostowania 
włosów, Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty 
fitokosmetyczne, Preparaty kolagenowe do celów kosme-
tycznych, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty ściągające do celów 
kosmetycznych, Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe 
mydła, Puder do twarzy, Sole kąpielowe do celów innych 
niż lecznicze, Sole wybielające, Spraye chłodzące do ce-
lów kosmetycznych, Stemple kosmetyczne, napełnione, 
Suche szampony, Szampony, Środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, Środki do czyszczenia zębów, środ-
ki toaletowe, Świece do masażu do celów kosmetycznych, 
Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Toniki 
do użytku kosmetycznego, Tusze do rzęs, Waciki do celów 
kosmetycznych, Waciki nasączone środkami do demakija-
żu, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, 
Woda kolońska, Woda lawendowa, Woda micelarna, Woda 
perfumowana, Woda utleniona do celów kosmetycznych, 
Wosk do depilacji, Wosk do wąsów, Wybielacze [odbarwia-
cze] do celów kosmetycznych, Zestawy kosmetyków, Zmy-
wacze do paznokci, Żele do wybielania zębów, Żelowe płatki 
pod oczy do celów kosmetycznych.

(210) 544253 (220) 2022 06 20
(731) CZARNOCKA AGNIESZKA AGRI MEDIA, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA RZEPAKU
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.

(210) 544255 (220) 2022 06 20
(731) ŻUREK JACEK STOMATOLOGIA, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JŻ DR N.MED. JACEK ŻUREK KLINICZNA 

PERIODONTOLOGIA
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(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły dentystyczne oraz leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły higie-
niczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 44 Usługi 
dentystyczne.

(210) 544307 (220) 2022 06 21
(731) POSIADAŁA MAREK 4 ALTERNATYWY,  

Poręba Laskowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 ALTERNATYWY BIURO NIERUCHOMOŚCI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 07.03.11
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 544308 (220) 2022 06 21
(731) BALCERZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balcerzak GRILLOVE

(531) 29.01.14, 02.09.01, 11.01.01, 13.03.07, 01.15.05, 27.05.01, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18

(510), (511) 29 Mięso i wędliny.

(210) 544334 (220) 2022 06 22
(731) US4US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lab4US
(510), (511) 9 Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje mobil-
ne, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą-
dzenia dydaktyczne i symulatory, Oprogramowanie rzeczy-
wistości wirtualnej do edukacji, 41 Szkolenia komputerowe, 
Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Szko-
lenia biznesowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szko-
lenia dotyczące elektroniki, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia 
w dziedzinie oprogramowania, Udzielanie kursów szkolenia 
zawodowego, Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkole-
nia w zakresie edukacji komputerowej, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Usługi w zakresie szkolenia za-

wodowego, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, 
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi edu-
kacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi kon-
sultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi 
w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, Udzielanie 
informacji i przygotowywanie raportów o postępach zwią-
zanych z edukacją i szkoleniami, Usługi doradcze i informa-
cyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie 
obsługi urządzeń i instrumentów naukowych do badań la-
boratoryjnych.

(210) 544336 (220) 2022 06 22
(731) ARGENTYNA LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ¡OYE! Ice mate

(531) 11.03.06, 19.07.22, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, 
Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i pro-
dukty piwowarskie.

(210) 544351 (220) 2022 06 22
(731) ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTAGRO POLSKA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 01.15.15
(510), (511) 1 Hydrożele (superabsorbenty) i kleje (spoiwa) 
o przeznaczeniu przemysłowym, rolniczym, ogrodniczym 
i leśniczym.

(210) 544440 (220) 2022 06 24
(731) BS DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREAM GROUP
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 39 Transport, Usługi przewozu, Logistyka trans-
portu, Przewóz ładunków, Przewóz i dostarczenie towarów, 
Transport drogowy ładunków, Transport ładunków, Trans-
port towarów, Przewóz samochodami ciężarowymi, Usługi 
przewoźnika, Usługi przewozu, Usługi w zakresie transpor-
tu towarów, Usługi przewozu ładunków, Usługi transportu 
drogowego.

(210) 544459 (220) 2022 06 27
(731) PAWLISZYN KRZYSZTOF FIRMA PAWLISZYN, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) caada the essence of goodness

(531) 27.05.01, 27.05.05, 05.05.20, 26.11.05
(510), (511) 5 Suplementy diety, 29 Oleje spożywcze, 
30 Czekoladki, Makarony.

(210) 544460 (220) 2022 06 27
(731) PAWLISZYN KRZYSZTOF FIRMA PAWLISZYN, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) caada the essence of goodness

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 05.05.20, 26.11.05
(510), (511) 5 Suplementy diety, 29 Oleje spożywcze, 30 Ma-
karony, Czekoladki.

(210) 544470 (220) 2022 06 27
(731) LIBERA-ORKOWSKA BEATA WIOLINO  

BEATA LIBERA-ORKOWSKA, NIEPUBLICZNE 
PRZEDSZKOLE RADOSNE DZIECIAKI, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADOSNE DZIECIAKI

(531) 29.01.15, 02.05.23, 02.05.24, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indy-
widualne, Edukacja przedszkolna, Przedszkola, Usługi przed-
szkolne [edukacja lub rozrywka], 44 Poradnictwo medyczne, 

Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Poradnictwo 
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne dla persone-
lu, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Usługi w za-
kresie zdrowia psychicznego, Badania psychologiczne, Ba-
danie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], 
Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dole-
gliwości medycznych, Doradztwo związane z psychologią 
integralną, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psycho-
logiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne, 
Psychoterapia, Terapia psychologiczna dla małych dzieci.

(210) 544477 (220) 2022 06 28
(731) MADE BY DIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) O!żywienie
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceu-
tyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikro-
elementy i witaminy, Suplementy żywnościowe, Suple-
menty dietetyczne i odżywcze, Suplementy mineralne 
do żywności, Witaminy i preparaty witaminowe, Preparaty 
medyczne do odchudzania, Preparaty farmaceutyczne sto-
sowane w kosmetyce, Maści do celów farmaceutycznych, 
Sole do kąpieli mineralnych i leczniczych, Zioła, nalewki, 
korzenie i oleje lecznicze, Wody mineralne do celów leczni-
czych, Herbaty i napoje ziołowe do użytku leczniczego, 
Leki i środki uspokajające i uśmierzające, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Plastry 
do celów medycznych, 30 Herbata, Kawa, Kakao, Czekolada 
i wyroby czekoladowe, Wyroby piekarnicze i ciastkarskie, 
Batony zbożowe i energetyczne, Batony czekoladowe, Ba-
tony sezamowe, Batony spożywcze na bazie zbóż, Przeką-
ski wieloziarniste, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski 
na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski wyko-
nane z mąki ziemniaczanej, Chipsy zbożowe, Chipsy ryżo-
we, Chipsy kukurydziane, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, 
hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za po-
średnictwem Internetu następujących towarów: odzież 
ochronna turystyczna, odzież ochronna dla sportowców, 
motocyklistów i rowerzystów zabezpieczająca przed wy-
padkami lub urazami, kaski, okulary, maski i rękawice 
ochronne dla sportowców, motocyklistów i rowerzystów, 
odzież damska, odzież męska i dziecięca, odzież sportowa, 
odzież turystyczna, odzież ochronna, fartuchy, kitle, maski 
ochronne na twarz, przyłbice ochronne na twarz, pasy uży-
wane przy podnoszeniu ciężarów, pasy na talię [do ćwi-
czeń], uprzęże sportowe, kimona, rękawice wykonane spe-
cjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, rękawice 
outdoorowe, bielizna, spodenki, spodnie, leginsy, koszule, 
koszulki, topy, nakrycia głowy, chusty, szaliki, apaszki, ban-
dany na szyję, opaski na głowę, rękawiczki, obuwie, koce, 
płachty, hamaki, namioty, parasole, bielizna kąpielowa, stro-
je kąpielowe, czepki kąpielowe, okulary i maski do pływa-
nia, obuwie kąpielowe, ręczniki kąpielowe, nadmuchiwane 
akcesoria do basenów, torby i plecaki, breloki reklamowe, 
długopisy reklamowe, ołówki reklamowe, gumki [do ołów-
ka] reklamowe, kubki reklamowe, koszulki reklamowe, para-
solki i parasole reklamowe, opaski na rękę reklamowe, na-
klejki reklamowe, zestawy reklamowe z artykułów kosme-
tycznych, zestawy reklamowe z artykułów piśmienniczych, 
zestawy reklamowe z artykułów spożywczych i alkoholo-
wych, zestawy reklamowe z artykułów kuchennych, zesta-
wy reklamowe z ozdób świątecznych, zestawy reklamowe 
z porcelany, kosmetyki, upominki w postaci artykułów 
odzieżowych, upominki w postaci artykułów piśmienni-
czych, upominki w postaci zestawów artykułów spożyw-
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czych i alkoholowych, upominki w postaci wyrobów 
ze szkła i porcelany, upominki w postaci ozdobnych wyro-
bów metalowych, wydawnictwa drukowane w postaci 
prospektów, wydawnictwa drukowane w postaci katalo-
gów, wydawnictwa drukowane w postaci ulotek, wydaw-
nictwa drukowane w postaci książek i kalendarzy, drukowa-
ne prospekty szkoleniowe, drukowane czasopisma szkole-
niowe, drukowane broszury szkoleniowe, kalendarze, książ-
ki, broszury, foldery, teczki, poradniki, breloki reklamowe, 
przypinki do odzieży reklamowe, chorągiewki, balony de-
koracyjne, czapki, długopisy, emblematy, flagi, koszulki, 
kubki, termosy, nagrody za osiągnięcia w postaci pucha-
rów, medale, naklejki, dyplomy, parasole, proporczyki, 
otwieracze do butelek, butelki na napoje, bidony, opako-
wania z tworzyw sztucznych, tabliczki reklamowe, Usługi 
marketingowe, Usługi reklamowe, Wynajem miejsca 
na ogłoszenia reklamowe, Pokazy towarów, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Or-
ganizowanie wystaw i targów w celach handlowych i rekla-
mowych, Kolportaż próbek, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Reklama, 
Rozpowszechnianie reklam, Reklama korespondencyjna, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Pu-
blikowanie tekstów reklamowych, Produkcja filmów rekla-
mowych, Telemarketing, Sprzedaż detaliczna środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi agencji im-
portowo-eksportowych, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportow-
ców, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi 
public relations, Usługi relacji z mediami, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowni-
ków w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie 
hotelami, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
41 Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Organizowanie 
i prowadzenie kursów, szkoleń i pokazów w zakresie kultury 
fizycznej oraz ćwiczeń gimnastycznych, Promocja kultury 
fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia [edukacja], 
Propagowanie zdrowego stylu życia [edukacja], Doradztwo 
w zakresie szkoleń, Dostarczanie informacji edukacyjnych, 
Dystrybucja filmów, Edukacja, Edycja nagrań audio, Edycja 
nagrań wideo, Edycja zdjęć, Fotografia, Fotoreportaże, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kształcenie ustawiczne, 
Kursy edukacyjne, Kursy instruktażowe, Kursy językowe, 
Kursy korespondencyjne, Kursy szkoleniowe, Medyczne 
usługi edukacyjne, Usługi publikowania multimedialnych 
treści elektronicznych, Muzea i wystawy [nie w celach han-
dlowych i reklamowych], Nauczanie, Organizowanie i prze-
prowadzanie imprez szkoleniowych, seminariów, szkoleń, 
sympozjów, konferencji, kongresów, konkursów, kursów, 
kwizów [nie w celach handlowych i reklamowych], Pisanie 
piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów 
innych niż reklamowe, Pokazy edukacyjne, Pozowanie dla 
artystów, Pozowanie artystom, Prezentacja filmów, Produk-
cja filmów dla telewizji, Produkcja filmów innych niż rekla-
mowe, Produkcja nagrań audio i wideo oraz produkcja mul-
timedialna i usługi fotograficzne, Produkcja tematycznych 
programów telewizyjnych, Prowadzenie imprez edukacyj-
nych, Publikowanie książek, Publikowanie elektroniczne, 

Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia 
edukacyjne, Testy edukacyjne, Tłumaczenia, Trening roz-
woju osobistego, Udostępnianie obiektów do pokazywa-
nia filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szko-
leń edukacyjnych, Usługi biblioteczne, Usługi doradcze 
w zakresie szkoleń, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe i sportowe, 
Usługi publikacji, Usługi reporterskie, Usługi studiów filmo-
wych, Usługi studiów nagrań, Usługi studiów telewizyjnych, 
Usługi szkół, Usługi wydawnicze i reporterskie, Usługi zwią-
zane z pisaniem scenariuszy, Wydawanie audiobooków, 
broszur, czasopism, e-booków, gazet, katalogów, książek, 
prospektów, publikacji medycznych, Wynajem studiów na-
grań, Wyższe uczelnie (edukacja), Usługi agencji sprzedaży 
biletów wstępu na wydarzenia o charakterze naukowym, 
kulturalnym, upamiętniającym, rozrywkowym i sporto-
wym, 44 Usługi dietetyków, Poradnictwo dietetyczne, Usłu-
gi doradztwa medycznego i dietetycznego, Usługi dorad-
cze z zakresu zdrowego odżywania i suplementacji, Udzie-
lanie informacji związanych z suplementami diety i prepa-
ratami odżywczymi, Usługi w zakresie medycyny sporto-
wej, Usługi gabinetów fizykoterapeutycznych, Usługi gabi-
netów fizjoterapeutycznych, Usługi spa, Usługi masażu, 
Usługi związane z wykonywaniem zabiegów terapeutycz-
nych, Usługi lecznicze paramedyczne, Ośrodki zdrowia, Pla-
cówki rekonwalescencji, Pomoc medyczna, Szpitale, Usługi 
doradcze w zakresie zdrowia, Usługi klinik medycznych, 
Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alterna-
tywnej, Usługi medyczne, Usługi telemedyczne, Wypoży-
czanie sprzętu medycznego.

(210) 544495 (220) 2022 06 27
(731) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI uro HERBAL + żurawina

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 24.17.05, 24.17.07, 
24.17.09, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.10, 
26.04.13, 26.04.18, 26.04.22, 01.03.18, 26.01.01, 26.01.03

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 544497 (220) 2022 06 27
(731) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI HepaLux slim

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 01.03.18, 
26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.10, 26.04.13, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 5 Suplementy diety.
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(210) 544499 (220) 2022 06 27
(731) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI MelisStres forte

(531) 01.03.18, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.06, 26.04.10, 26.04.13, 26.04.18, 26.04.22, 
27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 544501 (220) 2022 06 27
(731) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI AscoFlex control

(531) 29.01.13, 01.03.18, 26.01.01, 26.01.04, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.06, 26.04.10, 26.04.13, 26.04.18, 26.04.22, 
27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 544503 (220) 2022 06 27
(731) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI LaxiBalance + aloes

(531) 29.01.13, 01.03.18, 24.17.05, 24.17.07, 24.17.09, 26.01.01, 
26.01.03, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.10, 
26.04.13, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.24

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 544517 (220) 2022 06 28
(731) JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie 
komputerowe [programy], Komputerowe programy ope-
racyjne, Programy komputerowe do pobrania, Programy 
komputerowe do celów edukacji, Programy komputerowe 
do przetwarzania danych, Użytkowe programy komputero-
we do pobrania, Programy komputerowe do zarządzania sie-
ciami, Programy komputerowe do zarządzania projektami, 
Programy komputerowe do przetwarzania obrazów, Progra-
my komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Kom-
puterowe programy użytkowe do zarządzania plikami, Opro-
gramowanie komputerowe [programy] do zarządzania baza-
mi danych, Programy komputerowe do umożliwiania i kon-
troli dostępu, Programy komputerowe stosowane do elek-
tronicznych systemów kasowych, Programy komputerowe 
do tworzenia grafik do celów promocyjnych, Programy kom-
puterowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszuki-
wanie baz danych on-line, Programy komputerowe do zdal-
nego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowy-
mi, Programy komputerowe do przeszukiwania zawartości 
komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego 
sterowania, Programy komputerowe w formie czytelnej dla 
urządzeń do stosowania w zarządzaniu bazami danych, Apli-
kacje do pobrania, Mobilne aplikacje, Aplikacje do przepły-
wu pracy, Edukacyjne aplikacje mobilne, Aplikacje kompu-
terowe do pobrania, Aplikacje do odzyskiwania informacji, 
Aplikacje biurowe i biznesowe, Edukacyjne aplikacje na ta-
blety, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Aplikacje do łączności 
maszyna-maszyna [M2M], Aplikacje do pobrania do użytku 
z telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefo-
ny komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje 
na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne 
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informa-
cjami, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządze-
niami komputerowymi do noszenia na sobie, Oprogramo-
wanie typu sztuczna inteligencja, Oprogramowanie zwią-
zane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, 
35 Przetwarzanie danych, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Audyt działalności gospodarczej, Usługi w zakre-
sie księgowości i rachunkowości, Doradztwo podatkowe 
[rachunkowość], Wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, Usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Doradztwo związane z przetwa-
rzaniem danych, Komputerowe przetwarzanie danych, Usłu-
gi wypełniania zeznań podatkowych, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Przygotowywanie zeznań podatkowych i do-
radztwo podatkowe, Zarządzanie przetwarzaniem danych, 
Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, Badania biznesowe, Doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, 36 Doradztwo podatkowe 
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultacje podat-
kowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultowanie 
zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], 
Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], 42 Udo-
stępnianie programów komputerowych ze sztuczną inteli-
gencją w sieciach danych, 45 Licencjonowanie programów 
komputerowych [usługi prawne].

(210) 544528 (220) 2022 06 28
(731) BARTOSIAK WIESŁAW DEKATYZACJA I ŚCIERANIE 

TKANIN, Lubianków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GOOD TIME DAY SPA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 26.11.01, 26.04.02, 
26.04.16

(510), (511) 44 Masaż, Salony piękności.

(210) 544543 (220) 2022 06 28
(731) ZAKŁAD NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASAŻ WABI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, 
Olejki eteryczne cytrynowe, Terpeny [olejki eteryczne], Emul-
gowane olejki eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Roślin-
ne olejki eteryczne, Zmieszane olejki eteryczne, Naturalne 
olejki eteryczne, Aromatyczne olejki eteryczne, Kocanka 
[olejki eteryczne], Olejki eteryczne z cytryny, Esencje i olejki 
eteryczne, Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Aromaty 
do ciast (olejki eteryczne), Olejki eteryczne o zastosowaniu 
kosmetycznym, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olej-
ki eteryczne z drzewa cedrowego, Aromaty do żywności 
[olejki eteryczne], Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki 
eteryczne do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne z drzewa 
sandałowego, Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, 
Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki ete-
ryczne jako zapachy do prania, Olejki eteryczne do użytku 
w odświeżaczach powietrza, Olejki eteryczne do użytku 
w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku 
w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne do stosowania 
w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne 
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Eyelinery 
[kosmetyki], Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Kosmetyki, 
Perfumy, Ekstrakty perfum, Kremy perfumowane, Krem prze-
ciwzmarszczkowy, Krem bazowy, Kremy ochronne, Kremy 
odżywcze, Kremy samoopalające, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki 
w gotowych zestawach, Krem do skórek wokół paznokci, La-
kier do celów kosmetycznych, Maści do celów kosmetycz-
nych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje do skóry 
głowy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, 
Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne o zastoso-

waniu kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, Olejki mine-
ralne [kosmetyki], Olejki toaletowe, Preparaty do pedicure, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty kosmetycz-
ne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Prepa-
raty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, Preparaty 
ścierne do ciała, Preparaty toaletowe, Olej kokosowy do ce-
lów kosmetycznych, Aromaty, Aromaty do ciast (olejki ete-
ryczne), Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek gol-
teriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek mięto-
wy surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek sosno-
wy, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki ete-
ryczne cytrynowe, Olejki eteryczne do stosowania w aroma-
terapii, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu roz-
tworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku w gospo-
darstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w proce-
sach produkcyjnych, Olejki eteryczne do użytku przemysło-
wego, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki 
eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne z cytryny, 
Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki eteryczne 
z drzewa sandałowego, Olejki naturalne do celów kosme-
tycznych, Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane do pro-
dukcji preparatów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Woda 
kwiatowa, 35 Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosme-
tycznych, Udostępnianie porad dotyczących konsumenc-
kich produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji kon-
sumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych onli-
ne związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjny-
mi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsu-
mentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Badania 
marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfu-
meryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla lu-
dzi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsu-
mentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Planowa-
nie działalności gospodarczej, Organizacja działalności go-
spodarczej, Zarządzanie działalnością handlową, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie olejków do masażu, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie olejków do masażu, Usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie następujących 
towarów, Olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, Olejki 
eteryczne cytrynowe, Terpeny [olejki eteryczne], Emulgowa-
ne olejki eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Roślinne olej-
ki eteryczne, Zmieszane olejki eteryczne, Naturalne olejki 
eteryczne, Aromatyczne olejki eteryczne, Kocanka [olejki ete-
ryczne], Olejki eteryczne z cytryny, Esencje i olejki eteryczne, 
Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Aromaty do ciast 
(olejki eteryczne), Olejki eteryczne o zastosowaniu kosme-
tycznym, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki ete-
ryczne z drzewa cedrowego, Aromaty do żywności [olejki 
eteryczne], Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki ete-
ryczne do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne z drzewa sanda-
łowego, Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki 
eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne 
jako zapachy do prania, Olejki eteryczne do użytku w od-
świeżaczach powietrza, Olejki eteryczne do użytku w go-
spodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w pro-
cesach produkcyjnych, Olejki eteryczne do stosowania 
w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne 
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Eyelinery 
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[kosmetyki], Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Kosmetyki, 
Perfumy, Ekstrakty perfum, Kremy perfumowane, Krem prze-
ciwzmarszczkowy, Krem bazowy, Kremy ochronne, Kremy 
odżywcze, Kremy samoopalające, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki 
w gotowych zestawach, Krem do skórek wokół paznokci, La-
kier do celów kosmetycznych, Maści do celów kosmetycz-
nych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje do skóry 
głowy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, 
Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne o zastoso-
waniu kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, Olejki mine-
ralne [kosmetyki], Olejki toaletowe, Preparaty do pedicure, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty kosmetycz-
ne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Prepa-
raty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, Preparaty 
ścierne do ciała, Preparaty toaletowe, Olej kokosowy do ce-
lów kosmetycznych, Aromaty, Aromaty do ciast (olejki ete-
ryczne), Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek gol-
teriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek mięto-
wy surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek sosno-
wy, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytronowe, Olejki ete-
ryczne cytrynowe, Olejki eteryczne do stosowania w aroma-
terapii, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu roz-
tworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku w gospo-
darstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w proce-
sach produkcyjnych, Olejki eteryczne do użytku przemysło-
wego, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki 
eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne z cytryny, 
Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki eteryczne 
z drzewa sandałowego, Olejki naturalne do celów kosme-
tycznych, Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane do pro-
dukcji preparatów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Woda 
kwiatowa, 44 Masaż, Masaże: Masaż sportowy, Masaż tajski, 
Masaż shiatsu: Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, Trady-
cyjny masaż japoński, Masaż tkanek głębokich, Masaż gorą-
cymi kamieniami, Informacje dotyczące masażu, Usługi ma-
sażu stóp, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, Usługi masażu w trakcie ciąży, Usługi konsultacji 
związane z masażami, Udzielanie informacji związanych 
z tradycyjnym masażem japońskim, Terapia zajęciowa i reha-
bilitacja, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeu-
tyczne dla ciała, Usuwanie cellulitu z ciała, Zabiegi kosme-
tyczne dla ciała, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Do-
radztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Zdrowotne 
usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego 
samopoczucia ciała i ducha, Usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Zabie-
gi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pielę-
gnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji stóp, Medyczna pielę-
gnacja stóp, Pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pielęgna-
cja urody, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi konsul-
tacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Higiena i pielęgnacja 
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji uro-
dy świadczone przez uzdrowisko [spa], Doradztwo świad-
czone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała 
świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi spa, Usługi 
spa medycznych, Usługi opieki medycznej świadczone przez 

uzdrowiska [spa], Usługi w zakresie nauki o włosach i skórze 
głowy, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, 
Fizjoterapia, Masaż balijski, Masaż Lomi Lomi, Masaż szwedz-
ki, Masaż sportowy, Masaż naturalną świecą sojową, Masaż 
dla dzieci orientalne eko SPA, Refleksologia stóp, Kobido - ja-
poński masaż twarzy.

(210) 544544 (220) 2022 06 28
(731) GUBAŁA TOMASZ MAXSOTE, Bytom
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.03.03, 29.01.04
(510), (511) 42 Zarządzanie projektami komputerowymi, 
Projektowanie systemów magazynowania danych, Projek-
towanie i opracowywanie systemów komputerowych, Pro-
jektowanie urządzeń do przetwarzania danych, Zarządzanie 
projektami w zakresie technologii informacyjnych, Projek-
towanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, 
Projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
przetwarzania danych, Usługi w zakresie projektowania 
i programowania komputerów, Projektowanie i opracowy-
wanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do przechowywania danych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświe-
tlania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie 
urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, Projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicz-
nych baz danych, Zarządzanie projektami informatycznymi 
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych[EDP], 
Projektowanie komputerów i oprogramowania kompute-
rowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, Plano-
wanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line 
na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie 
aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej trans-
misji danych, Udzielanie informacji na temat projektowania 
i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci kom-
puterowych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wy-
świetlania i przechowywania danych, Modyfikowanie pro-
gramów komputerowych, Opracowanie oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, 
Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Integracja 
oprogramowania komputerowego, Ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, Projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Instalacja oprogramowania sprzętowego, Tworzenie 
oprogramowania komputera, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputero-
wego, Wypożyczanie oprogramowania użytkowego, Kon-
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serwacja oprogramowania komputerowego, Pisanie opro-
gramowania komputerowego, Programowanie oprogra-
mowania edukacyjnego, Opracowywanie oprogramowania 
sprzętowego, Opracowywanie oprogramowania w ramach 
publikacji oprogramowania, Powielanie oprogramowania 
komputerowego, Testowanie oprogramowania kompute-
rowego, Usługi pisania oprogramowania komputerowego, 
Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Opracowywanie 
i testowanie oprogramowania, Hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, Wypożyczanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania systemowego, Opracowywanie oprogramowania 
do gier wideo, Aktualizacja oprogramowania do systemów 
łączności, Projektowanie oprogramowania do gier wideo, 
Programowanie oprogramowania do gier komputerowych, 
Programowanie oprogramowania do platform interneto-
wych, Wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania 
danych, Doradztwo w sprawach oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, Projektowanie sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, Instalacja, konserwacja i naprawa opro-
gramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogra-
mowania komputerowego, Usługi techniczne w zakresie 
pobierania oprogramowania, Projektowanie i opracowy-
wanie systemów oprogramowania sprzętowego, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, Instalacja oprogramowania umożliwiającego do-
stęp do Internetu, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis 
oprogramowania komputerowego, Badania w dziedzinie 
programów i oprogramowania komputerowego, Instala-
cja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwe-
rów komputerowych, Usługi graficzne, Projektowanie gra-
ficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie systemów 
oprogramowania graficznego, Projektowanie ozdobnego 
opracowania graficznego, Usługi w zakresie grafiki kompu-
terowej, Usługi projektowania graficznego wspomaganego 
komputerowo, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie 
graficzne, Usługi projektów graficznych, Usługi projektowa-
nia grafiki komputerowej, Projektowanie graficzne ilustracji, 
Grafika artystyczna, Projektowanie graficzne, Projektowanie 
techniczne, Badania techniczne, Doradztwo techniczne, 
Przeglądy techniczne, Pisanie techniczne, Nadzór i inspekcja 
techniczna, Projektowanie sklepów.

(210) 544546 (220) 2022 06 28
(731) ZAKŁAD NR 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Wabi
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne, 
Olejki eteryczne cytrynowe, Terpeny [olejki eteryczne], Emul-
gowane olejki eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Roślin-
ne olejki eteryczne, Zmieszane olejki eteryczne, Naturalne 
olejki eteryczne, Aromatyczne olejki eteryczne, Kocanka 
[olejki eteryczne], Olejki eteryczne z cytryny, Esencje i olejki 

eteryczne, Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Aromaty 
do ciast (olejki eteryczne), Olejki eteryczne o zastosowaniu 
kosmetycznym, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olej-
ki eteryczne z drzewa cedrowego, Aromaty do żywności 
[olejki eteryczne], Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki 
eteryczne do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne z drzewa 
sandałowego, Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, 
Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki ete-
ryczne jako zapachy do prania, Olejki eteryczne do użytku 
w odświeżaczach powietrza, Olejki eteryczne do użytku 
w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku 
w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne do stosowania 
w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne 
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Eyelinery 
[kosmetyki], Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Kosmetyki, 
Perfumy, Ekstrakty perfum, Kremy perfumowane, Krem prze-
ciwzmarszczkowy, Krem bazowy, Kremy ochronne, Kremy 
odżywcze, Kremy samoopalające, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki 
w gotowych zestawach, Krem do skórek wokół paznokci, La-
kier do celów kosmetycznych, Maści do celów kosmetycz-
nych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje do skóry 
głowy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, 
Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne o zastoso-
waniu kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, Olejki mine-
ralne [kosmetyki], Olejki toaletowe, Preparaty do pedicure, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty kosmetycz-
ne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Prepa-
raty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, Preparaty 
ścierne do ciała, Preparaty toaletowe, Olej kokosowy do ce-
lów kosmetycznych, Aromaty, Aromaty do ciast (olejki ete-
ryczne), Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek gol-
teriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek mięto-
wy surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek sosno-
wy, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki ete-
ryczne cytrynowe, Olejki eteryczne do stosowania w aroma-
terapii, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu roz-
tworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku w gospo-
darstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w proce-
sach produkcyjnych, Olejki eteryczne do użytku przemysło-
wego, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki 
eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne z cytryny, 
Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki eteryczne 
z drzewa sandałowego, Olejki naturalne do celów kosme-
tycznych, Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane do pro-
dukcji preparatów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Woda 
kwiatowa, 35 Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosme-
tycznych, Udostępnianie porad dotyczących konsumenc-
kich produktów kosmetycznych, Udzielanie informacji kon-
sumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych onli-
ne związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjny-
mi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsu-
mentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Badania 
marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfu-
meryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT31/2022

Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla ludzi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlo-
we dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyj-
nych, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja 
działalności gospodarczej, Zarządzanie działalnością handlo-
wą, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie olejków do ma-
sażu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie olejków do ma-
sażu, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie na-
stępujących towarów: Olejki eteryczne, Cytrynowe olejki 
eteryczne, Olejki eteryczne cytrynowe, Terpeny [olejki ete-
ryczne], Emulgowane olejki eteryczne, Aromaty [olejki ete-
ryczne], Roślinne olejki eteryczne, Zmieszane olejki eterycz-
ne, Naturalne olejki eteryczne, Aromatyczne olejki eteryczne, 
Kocanka [olejki eterycznej, Olejki eteryczne z cytryny, Esencje 
i olejki eteryczne, Aromaty do napojów [olejki eteryczne], 
Aromaty do ciast (olejki eteryczne), Olejki eteryczne o zasto-
sowaniu kosmetycznym, Olejki eteryczne do użytku osobi-
stego, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Aromaty 
do żywności [olejki eteryczne], Olejki eteryczne na kojenie 
nerwów, Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, Olejki eterycz-
ne z drzewa sandałowego, Olejki eteryczne do użytku prze-
mysłowego, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, 
Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Olejki eteryczne 
do użytku w odświeżaczach powietrza, Olejki eteryczne 
do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne 
do użytku w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne 
do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olej-
ki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, 
Eyelinery [kosmetyki], Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki 
naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nielecznicze, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Ko-
smetyki, Perfumy, Ekstrakty perfum, Kremy perfumowane, 
Krem przeciwzmarszczkowy, Krem bazowy, Kremy ochron-
ne, Kremy odżywcze, Kremy samoopalające, Chusteczki na-
sączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane pre-
paratami kosmetycznymi, Kosmetyki w formie olejków, Ko-
smetyki w gotowych zestawach, Krem do skórek wokół pa-
znokci, Lakier do celów kosmetycznych, Maści do celów ko-
smetycznych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje 
do skóry głowy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki 
do masażu, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne 
o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, 
Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki toaletowe, Preparaty 
do pedicure, Preparaty higieniczne w postaci środków toale-
towych, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty 
kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji ciała, Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczupla-
jącym, Preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, 
Preparaty ścierne do ciała, Preparaty toaletowe, Olej kokoso-
wy do celów kosmetycznych, Aromaty, Aromaty do ciast 
(olejki eteryczne), Olej rycynowy do celów kosmetycznych, 
Olejek golteriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Ole-
jek miętowy surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek 
sosnowy, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki 
eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne do stosowania w aro-
materapii, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu 
roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku w go-
spodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w pro-
cesach produkcyjnych, Olejki eteryczne do użytku przemy-
słowego, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów 
zapachowych, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki 
eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne z cytryny, 
Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki eteryczne 
z drzewa sandałowego, Olejki naturalne do celów kosme-
tycznych, Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane do pro-
dukcji preparatów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Woda 
kwiatowa, 44 Masaż, Masaże, Masaż sportowy, Masaż tajski, 

Masaż shiatsu, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, Trady-
cyjny masaż japoński, Masaż tkanek głębokich, Masaż gorą-
cymi kamieniami, Informacje dotyczące masażu, Usługi ma-
sażu stóp, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, Usługi masażu w trakcie ciąży, Usługi konsultacji 
związane z masażami, Udzielanie informacji związanych 
z tradycyjnym masażem japońskim, Terapia zajęciowa i reha-
bilitacja, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeu-
tyczne dla ciała, Usuwanie cellulitu z ciała, Zabiegi kosme-
tyczne dla ciała, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Do-
radztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Zdrowotne 
usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego 
samopoczucia ciała i ducha, Usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Zabie-
gi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pielę-
gnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji stóp, Medyczna pielę-
gnacja stóp, Pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pielęgna-
cja urody, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi konsul-
tacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Higiena i pielęgnacja 
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji uro-
dy świadczone przez uzdrowisko [SPA], Doradztwo świad-
czone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała 
świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi spa, Usługi 
spa medycznych, Usługi opieki medycznej świadczone przez 
uzdrowiska [SPA], Usługi w zakresie nauki o włosach i skórze 
głowy, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, 
Fizjoterapia, Masaż balijski, Masaż Lomi Lomi, Masaż szwedz-
ki, Masaż sportowy, Masaż naturalną świecą sojową, Masaż 
dla dzieci orientalne eko SPA, Refleksologia stóp, Kobido - ja-
poński masaż twarzy.

(210) 544555 (220) 2022 06 29
(731) GURDEK WOJCIECH, Kęty
(540) (znak słowny)
(540) ant3d
(510), (511) 7 Drukarki 3D.

(210) 544556 (220) 2022 06 29
(731) BORAMED CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORAMED PROFESSIONAL CARE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 26.01.14, 26.01.16, 02.07.12, 
02.03.02, 02.03.05

(510), (511) 35 Badania rynkowe, Badania opinii publicznej, 
Porady odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą 
w zakresie klubów zdrowia, Zarządzanie programami lojalno-
ściowymi i motywacyjnymi, Przygotowywanie programów 
lojalnościowych i rabatowych, Administrowanie i zarządza-
nie działalnością gospodarczą, Usługi przetwarzania danych 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi handlu detalicznego 
związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutyczny-
mi, Usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla 
zdrowia i urody, Usługi sklepów detalicznych sprzedających 
środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witami-
ny i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do hi-
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gieny osobistej, Sprzedaż detaliczna i hurtowa środków far-
maceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, witamin 
i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów 
do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do reha-
bilitacji, Zapewnianie platformy internetowej umożliwiającej 
prezentowanie i wybór ofert usług medycznych, lekarskich, 
farmaceutycznych, diagnostyki stanu zdrowia, usług w za-
kresie higieny i urody dla ludzi, Zapewnianie platformy inter-
netowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert sprze-
daży towarów, w szczególności z branży medycznej i farma-
ceutycznej, Zapewnianie platformy internetowej służącej 
do oferowania i sprzedaży towarów oraz usług związanych 
z medycyną i farmacją, Zapewnianie platformy internetowej 
do diagnostyki stanu zdrowia, Prowadzenie i nadzorowanie 
programów lojalnościowych i motywacyjnych związanych 
z medycyną, farmacją, diagnostyką, usługami w zakresie 
higieny i urody dla ludzi, 39 Usługi transportu, Transport 
sanitarny i medyczny krajowy i międzynarodowy, Przewóz 
chorych, Prowadzenie dystrybucji leków, Produktów i przy-
rządów do stosowania w medycynie i lecznictwie, 44 Usługi 
medyczne, Opieka zdrowotna, Usługi świadczeń zdrowot-
nych służące do zachowania, przywracania, Poprawy lub 
zachowania zdrowia, Badania i usługi lekarskie, Diagnostyka, 
analityka medyczna, Leczenie, Badania i terapia psycholo-
giczna, Rehabilitacje lecznicze, Fizjoterapia, Protetyka sto-
matologiczna i ortodoncja, Diagnostyka, Profilaktyka i inne 
usługi w szeroko rozumianym pojęciu ochrony zdrowia, 
Usługi w zakresie medycyny pracy, Badanie i opiniowanie 
dokumentacji medycznej na potrzeby firm ubezpieczenio-
wych, Usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych 
w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia, Pogotowie 
do nagłych wezwań chorobowych i wypadkowych, Badania 
rentgenowskie w celach medycznych, Usługi optyczne, Chi-
rurgia, Badania genetyczne do celów medycznych, Usługi 
dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Osteopa-
tia, Masaż, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, 
Usługi ginekologiczne, Usługi badań mammograficznych, 
Kliniki medyczne, Szpitale, Opieka pielęgniarska, Ośrodki 
zdrowia, Organizowanie leczenia medycznego, Organizowa-
nie profilaktyki medycznej, Usługi w zakresie szczepień, Usłu-
gi w zakresie lekarskich wizyt domowych, Usługi medyczne 
w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [te-
le-reporting], Usługi telemedyczne, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego, Usługi w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody, 
Usługi w zakresie diety, Usługi pielęgnacyjne związane z wy-
glądem zewnętrznym dobrym samopoczuciem i stylem ży-
cia, Usługi medyczne związane z wyglądem zewnętrznym, 
dobrym samopoczuciem i stylem życia, Usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi opieki zdrowotnej 
oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jed-
nostek służby zdrowia, Usługa zamawiania lekarstw do wy-
branej apteki, Usługi analiz medycznych do celów diagno-
stycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria me-
dyczne.

(210) 544557 (220) 2022 06 29
(731) BORAMED CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Boramed
(510), (511) 35 Badania rynkowe, Badania opinii publicznej, 
Porady odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą 
w zakresie klubów zdrowia, Zarządzanie programami lojal-
nościowymi i motywacyjnymi, Przygotowywanie progra-
mów lojalnościowych i rabatowych, Administrowanie i za-
rządzanie działalnością gospodarczą, Usługi przetwarzania 

danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi handlu deta-
licznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farma-
ceutycznymi, Usługi sprzedaży w aptekach i sklepach pro-
duktów dla zdrowia i urody, Usługi sklepów detalicznych 
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność 
i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe 
i produkty do higieny osobistej, Sprzedaż detaliczna i hur-
towa środków farmaceutycznych, kosmetyków, żywności 
i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toale-
towych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycz-
nego, sprzętu do rehabilitacji, Zapewnianie platformy inter-
netowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert usług 
medycznych, lekarskich, farmaceutycznych, diagnostyki 
stanu zdrowia, usług w zakresie higieny i urody dla ludzi, 
Zapewnianie platformy internetowej umożliwiającej pre-
zentowanie i wybór ofert sprzedaży towarów, w szczegól-
ności z branży medycznej i farmaceutycznej, Zapewnianie 
platformy internetowej służącej do oferowania i sprzedaży 
towarów oraz usług związanych z medycyną i farmacją, 
Zapewnianie platformy internetowej do diagnostyki stanu 
zdrowia, Prowadzenie i nadzorowanie programów lojalno-
ściowych i motywacyjnych związanych z medycyną, farma-
cją, diagnostyką, usługami w zakresie higieny i urody dla 
ludzi, 39 Usługi transportu, Transport sanitarny i medyczny 
krajowy i międzynarodowy, Przewóz chorych, Prowadzenie 
dystrybucji leków, Produktów i przyrządów do stosowania 
w medycynie i lecznictwie, 44 Usługi medyczne, Opieka 
zdrowotna, Usługi świadczeń zdrowotnych służące do za-
chowania, przywracania, Poprawy lub zachowania zdrowia, 
Badania i usługi lekarskie, Diagnostyka, analityka medycz-
na, Leczenie, Badania i terapia psychologiczna, Rehabilita-
cje lecznicze, Fizjoterapia, Protetyka stomatologiczna i or-
todoncja, Diagnostyka, Profilaktyka i inne usługi w szeroko 
rozumianym pojęciu ochrony zdrowia, Usługi w zakresie 
medycyny pracy, Badanie i opiniowanie dokumentacji me-
dycznej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, Usługi pro-
wadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie sze-
roko rozumianej ochrony zdrowia, Pogotowie do nagłych 
wezwań chorobowych i wypadkowych, Badania rentge-
nowskie w celach medycznych, Usługi optyczne, Chirurgia, 
Badania genetyczne do celów medycznych, Usługi derma-
tologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Osteopatia, 
Masaż, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, 
Usługi ginekologiczne, Usługi badań mammograficznych, 
Kliniki medyczne, Szpitale, Opieka pielęgniarska, Ośrodki 
zdrowia, Organizowanie leczenia medycznego, Organizo-
wanie profilaktyki medycznej, Usługi w zakresie szczepień, 
Usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, Usługi me-
dyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odle-
głość [tele-reporting], Usługi telemedyczne, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Usługi w zakresie pielęgnacji zdrowia 
i urody, Usługi w zakresie diety, Usługi pielęgnacyjne zwią-
zane z wyglądem zewnętrznym dobrym samopoczuciem 
i stylem życia, Usługi medyczne związane z wyglądem ze-
wnętrznym, dobrym samopoczuciem i stylem życia, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi opieki 
zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontrak-
towanych jednostek służby zdrowia, Usługa zamawiania 
lekarstw do wybranej apteki, Usługi analiz medycznych 
do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne.

(210) 544559 (220) 2022 06 29
(731) DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanowo
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BLACK BUFFALO

(531) 27.05.01, 27.05.17, 03.04.04, 03.04.13
(510), (511) 10 Prezerwatywy, Prezerwatywy do celów hi-
gienicznych, Prezerwatywy do celów medycznych, Prezer-
watywy do celów profilaktycznych, Prezerwatywy o wła-
ściwościach plemnikobójczych, Prezerwatywy ze środkami 
plemnikobójczymi, 29 Mięso i wyroby mięsne, Gotowe dania 
z mięsa, Mięso w puszce (konserwy), Mięso i wędliny, Ekstrak-
ty mięsne, Galarety mięsne, Mięso mrożone i przetwory mię-
sne, Ziemniaki, przetworzone, 32 Bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo 
bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeź-
wiające, Piwo i produkty piwowarskie, 33 Cydr, Esencje i eks-
trakty alkoholowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych, 40 Przetwarzanie żyw-
ności i napojów, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 544560 (220) 2022 06 29
(731) SHOPUJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Robakowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART HARDWARE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.05.01, 26.05.16, 
01.15.03

(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowa-
nia w elektryce, Urządzenia mierzące, wykrywające, moni-
torujące i kontrolujące, Urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabez-
pieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządzenia nawiga-
cyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu 
i kartograficzne, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządze-
nia dydaktyczne i symulatory, 17 Plomby, uszczelki i wy-
pełnienia, 34 Artykuły do użytku z tytoniem, Przybory dla 
palaczy, Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne 
oraz aromaty i płyny do nich.

(210) 544566 (220) 2022 06 29
(731) DOXYCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DoxyBlockchain
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
dla technologii blockchain, Oprogramowanie komputero-
we do pobrania do zarządzania transakcjami z wykorzysta-
niem kryptowalut za pomocą technologii łańcucha bloków 
(„blockchain”), 36 Elektroniczny transfer środków wykonywa-
ny za pośrednictwem technologii blockchain, 42 Certyfikacja 

danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockcha-
in], Przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha 
blokowego [blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania 
użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain.

(210) 544567 (220) 2022 06 30
(731) WALIGÓRA LESZEK PRESSPEKT GRUPA 

WYDAWNICZA, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) PRESSPECT
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, Utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, 16 Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Informacja o rozryw-
ce, Informacja o rekreacji, Informacja o imprezach rozryw-
kowych, Informacja o wypoczynku, Informacje dotyczące 
rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, 
Informacje o rekreacji.

(210) 544570 (220) 2022 06 30
(731) FAIR2B SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) GoFair
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze 
w zakresie zatrudnienia, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Doradztwo 
zawodowe i coaching, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, Edukacja prawna, Doradztwo w zakresie 
szkoleń, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarzą-
dzaniem działalnością gospodarczą, Usługi szkoleniowe dla 
biznesu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

(210) 544581 (220) 2022 06 29
(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe, DE
(540) (znak słowny)
(540) Mój dm
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie do pro-
wadzenia sklepu online, Oprogramowanie do oceny zacho-
wania klientów w sklepach online, Komputerowe oprogra-
mowanie graficzne, Oprogramowanie gier, Mobilne aplika-
cje, Dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, 
Komputerowe bazy danych, Zapisane pliki danych, Katalogi 
[elektryczne lub elektroniczne], Dane zapisane elektronicz-
nie, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Platformy 
oprogramowania komputerowego, Komputerowe oprogra-
mowanie użytkowe, Programy komputerowe [oprogramo-
wanie do pobrania], Oprogramowanie komputerowe dosto-
sowane do używania w obsłudze komputera, Narzędzia 
do opracowywania oprogramowania komputerowego, 
Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie kompute-
rowe zaprojektowane do wyceny kosztów, Programy kom-
puterowe do przetwarzania danych, Oprogramowanie 
do zarządzania dokumentami, Pobieralne oprogramowanie 
komputerowe do transmisji danych, Pobieralne oprogramo-
wanie komputerowe do zarządzania informacjami, Oprogra-
mowanie komputerowe do elektronicznych tablic ogłoszeń, 
Programy komputerowe stosowane do elektronicznych sys-
temów kasowych, Programy komputerowe do zarządzania 
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projektami, Oprogramowanie komputerowe dotyczące ob-
sługi transakcji finansowych, Oprogramowanie komputero-
we do integracji aplikacji i baz danych, Aparatura i urządze-
nia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Urządze-
nia liczące, Magnetyczne nośniki danych, Sprzęt do przetwa-
rzania danych, Komputery, Płyty kompaktowe, Płyty DVD, 
Cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Elektroniczne ety-
kiety identyfikacyjne i oznaczenia, Urządzenia do nagrywa-
nia, Oprogramowanie komputerowe do nagrywania dźwię-
ku, Nagrania cyfrowe, Sprzęt do zapisu danych, Odtwarzacze 
wideo z nagrywarką, Elektroniczne etykietki zabezpieczają-
ce, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], 
Wstępnie nagrane dyski kompaktowe, Muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, Urządzenia pamięciowe do prze-
chowywania danych, Urządzenia audiowizualne i fotogra-
ficzne, Urządzenia do gromadzenia danych, Urządzenia 
do szyfrowania, Urządzenia do przechowywania danych, 
Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne 
i mechaniczne), Dekodery, Urządzenia do przetwarzania sy-
gnałów cyfrowych, Cyfrowe skanery wejścia i wyjścia, Cyfro-
we urządzenia do przetwarzania sygnałów głosowych, Digi-
talizatory, Klawiatury bezprzewodowe, Urządzenia do deko-
dowania, Logi okrętowe [elektryczne], Digitizery elektronicz-
ne, Dekodery elektroniczne, Interaktywne tablice elektro-
niczne, Elektroniczne urządzenia szyfrujące, Elektroniczne 
notatniki, Komputery przenośne [podręczne], Czytniki ety-
kiet [dekodery], Urządzenia do odmagnesowywania taśm 
magnetycznych, Urządzenia do nagrywania, Bezprzewodo-
we bloki klawiszy, Urządzenia i przyrządy kodujące i dekodu-
jące, Sprzęt do komunikacji, Samodzielne urządzenia wielo-
funkcyjne spełniające funkcje kopiarki i faksu, Klawiatury 
wielofunkcyjne, Kodery optyczne, Nadajniki optyczne, Urzą-
dzenia do rozpoznawania mowy, Procesory mowy, Klawiatu-
ry, Programatory czasowe, Komponenty elektryczne i elek-
troniczne, Urządzenia energetyczne sieci zasilających, Okula-
ry inteligentne, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Myszki 
komputerowe, Części do komputerów, Okablowanie 
do komputerów, Chipy komputerowe, Sieci komputerowe, 
Magistrale komputerowe, Dyski komputerowe, Moduły kom-
puterowe, Serwery komputerowe, Sprzęt komputerowy, Mo-
nitory komputerowe, Urządzenia wejściowe do kompute-
rów, Komputery i sprzęt komputerowy, Urządzenia mikro-
komputerowe, Komputery przenośne, Komputerowe ekrany 
dotykowe, Panele dotykowe [touchpady] do komputerów, 
Komponenty i części do komputerów, Przenośne napędy 
dysków twardych do komputerów, Pokrowce do tabletów, 
Klawiatury do tabletów, Stacje dokujące do tabletów, Sprzęt 
komputerowy do telekomunikacji, Urządzenia do tworzenia 
sieci komputerowych i komunikacji danych, Organizery cy-
frowe, Elektroniczne terminarze osobiste, Logi okrętowe 
[elektroniczne], Elektroniczne terminarze osobiste, Kodery 
magnetyczne, Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Płyty kom-
paktowe [audio-wideo], Dyskietki, Napędy dysków do kom-
putera, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Pa-
mięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych monetami, Kasy rejestrujące, 
Terminale do płatności elektronicznych, Bankomaty, Urzą-
dzenia do sortowania pieniędzy, Terminale POS, Elektronicz-
ne kasy rejestrujące, Automatyczne kasy fiskalne, Maszyny 
do liczenia i sortowania pieniędzy, Czytniki kodów kresko-
wych, Oprogramowanie komputerowe do reklamy, Elektro-
niczne wyświetlacze reklam, Tablice znakowe reklamowe 
[świecące], Reklamowe tablice znakowe [mechaniczne], 
Oprogramowanie do osadzania reklam online na stronach 
internetowych, Oprogramowanie do projektowania reklam 
online na stronach internetowych, Oprogramowanie do wy-

najmowania przestrzeni reklamowej na stronach interneto-
wych, Monitory komercyjne, Oprogramowanie do uczenia 
maszynowego dla reklamy, Urządzenia wyświetlające do re-
klamy [mechaniczne lub świecące], Zakodowane karty ob-
ciążeniowe, Karty obciążeniowe magnetyczne, Oprogramo-
wanie do zarządzania relacjami z klientami, Oprogramowa-
nie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom 
dostęp do informacji na temat rachunków bankowych 
i przeprowadzanie operacji bankowych, Kodowane karty lo-
jalnościowe, Oprogramowanie społeczne, Oprogramowanie 
do handlu detalicznego, Serwery poczty elektronicznej, 
Oprogramowanie do serwera pocztowego, Oprogramowa-
nie do poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, 
Oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kon-
taktów społecznych za pośrednictwem internetu, Oprogra-
mowanie społecznościowe, 35 Reklama, Zarządzanie działal-
nością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi biurowe, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, Usługi doradcze w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi w zakresie nabywania dla osób 
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], Udostępnianie powierzchni reklamowej, Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, Udo-
stępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę 
towarów i usług, Skomputeryzowane usługi w zakresie skła-
dania zamówień online, Elektroniczne przetwarzanie zamó-
wień, Usługi w zakresie zamówień online, Zarządzanie pro-
jektami z zakresu działalności gospodarczej, Przygotowanie 
listy płac, Usługi marketingowe, Usługi public relations, Biura 
pośrednictwa pracy, Rekrutacja personelu, Dobór personelu 
za pomocą metod psychotechnicznych, Reklama zewnętrz-
na, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, Systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, Rozpowszechnianie reklam, Tworzenie tekstów re-
klamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wynaj-
mowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Komputero-
we bazy danych (Pozyskiwanie danych do - ), Usługi w zakre-
sie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego związane ze środ-
kami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego związane 
z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających kosmetyki, Usługi handlu detalicznego 
związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi detaliczne 
związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z materiałami piśmiennymi, Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi handlu 
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających żywność, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z in-
stalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
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ku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożyw-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetle-
niem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
rasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z walizkami, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycz-
nym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi han-
dlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi handlu hur-
towego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wetery-
naryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z ar-
tykułami spożywczymi, Usługi sklepów detalicznych online 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usłu-
gi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów 
nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-
line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubi-
lerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi w zakresie wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Ad-
ministrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ra-

mach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi komputerowe-
go gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone 
na rzecz sprzedawców detalicznych, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu deta-
licznego związane z komputerami, które można nosić na so-
bie, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usłu-
gi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami mu-
zycznymi, Usługi handlu detalicznego związane z pobieral-
nymi publikacjami elektronicznymi, Bezpośrednia reklama 
pocztowa, Reklama korespondencyjna, Prowadzenie poka-
zów handlowych, Organizowanie targów handlowych, Usłu-
gi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie aranżacji 
wystaw sklepów detalicznych, Marketing handlowy [inny niż 
sprzedaż], Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towa-
rów i usług, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla 
konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Po-
kazy towarów, Usługi w zakresie organizowania pokazów to-
warów handlowych, Dostarczanie informacji handlowych, 
Projektowanie materiałów reklamowych, Usługi agencji in-
formacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Kompute-
rowe zarządzanie plikami, Opracowywanie statystyk w za-
kresie korzystania z opieki zdrowotnej, Sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, Prezentowanie produktów 
finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży 
detalicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicz-
nej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowe-
go sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputero-
wego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami 
rejestrowanymi, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Sprze-
daż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Doradztwo organizacyjne dotyczące programów 
lojalnościowych dla klientów, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi programów 
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, Obsługa programów lojalnościowych, Admi-
nistrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, 
Organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie 
programów motywacyjnych, Organizowanie i zarządzanie 
programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospo-
darczej i programami lojalnościowymi, Administrowanie 
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachę-
ty, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjny-
mi lub promocyjnymi, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług 
sponsorów z programami promocyjnymi, Promowanie 
sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem programów 
znaczków handlowych, Zarządzanie programem rabato-
wym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek 
na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart człon-
kowskich, Zarządzanie programami lojalnościowymi wyko-
rzystującymi znaczki handlowe, Promowanie towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów 
kart rabatowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
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poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych 
programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, 
Usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Promo-
cja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kupo-
nów, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart ra-
batowych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie pokazów towarów, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Usługi 
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wybo-
ru nabywanych towarów, Usługi w zakresie zamówień 
na rzecz osób trzecich, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych w dziedzinie energii, Usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, 
Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprze-
daży, Skomputeryzowana kontrola spisu inwentarza, Skom-
puteryzowane zamówienia towarów, Skomputeryzowana 
kompilacja list zamówień, Agencje reklamowe, Usługi klu-
bów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub re-
klamowych, Usługi aukcyjne, Transkrypcja wiadomości [pra-
ce biurowe], Usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokrycia-
mi podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do opalania się, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyroba-
mi papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akceso-
riami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wetery-
naryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokry-
ciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, Marketing 
referencyjny, Badania biznesowe, Agencje informacji handlo-
wej, Reklamy telewizyjne, Fotokopiowanie, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Informacja 
o działalności gospodarczej, Zarządzanie handlowe w zakre-
sie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Za-
rządzanie sprzedażą i bazą klientów, Sondowanie rynku, Ba-
dania rynkowe, Usługi w zakresie przeprowadzania badań 
rynkowych dotyczących lojalności klientów, Badania opinii 
publicznej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, Badania w zakresie biznesu, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie pro-
gramów lojalnościowych do celów handlowych, promocyj-
nych lub reklamowych, Organizacja pokazów mody w ce-
lach promocyjnych, Organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie progra-
mów lojalnościowych dla klientów, Doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Pokaz handlowy [dla osób trzecich], Usługi 
w zakresie porównywania cen, Produkcja filmów reklamo-
wych, Reklamy radiowe, Usługi przeglądu prasy, Obróbka 
tekstów, Usługi sekretarskie, Poszukiwania w zakresie patro-
natu, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 

abonentów], Usługi odbierania zamówień telefonicznych 
na rzecz osób trzecich, Telemarketing, Organizowanie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, Rozpowszech-
nianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunika-
cyjnej oniine w Internecie, Promowanie sprzedaży za po-
średnictwem programów lojalnościowych dla klientów, Pro-
mowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez 
przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kre-
dytowych, Promocyjne usługi handlowe, Promowanie sprze-
daży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywa-
nie reklam, Promowanie sprzedaży dla osób trzecich świad-
czone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami 
użytkowników uprzywilejowanych, Wypożyczanie stoisk 
handlowych, Załatwianie prenumeraty książek, recenzji, ga-
zet lub komiksów, Organizowanie subskrypcji w zakresie pu-
blikacji online dla osób trzecich, Organizacja subskrypcji pa-
kietów informacyjnych, Usługi pośrednictwa w zakresie na-
bywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Dys-
trybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulo-
tek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Kolpor-
taż próbek, Powielanie dokumentów, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Za-
rządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży 
i promocji, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
Pokazy towarów do celów promocyjnych, Przygotowywanie 
pokazów w celach reklamowych, Przygotowywanie reklam 
prasowych, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, 
Sprawy monetarne, Usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, Usługi związane z kartami płatniczymi, Obsługa kart 
kredytowych, Emisja bonów wartościowych, Emisja kart kre-
dytowych, Emisja czeków podróżnych, Transakcje finansowe, 
Pożyczanie pod zastaw, Pożyczanie pod zastaw, Pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, Maklerstwo, Usługi w za-
kresie świadczeń emerytalnych, Usługi funduszy zapomogo-
wych, Ściąganie długów, Pobieranie czynszu, Faktoring, Do-
radztwo w sprawach finansowych, Sponsorowanie finanso-
we, Usługi finansowania, Administrowanie domami czynszo-
wymi, Pożyczki ratalne, Bankowość domowa [home ban-
king], Agencje nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, 
Inwestycje kapitałowe, Ubezpieczenie zdrowotne, Agencje 
kredytowe, Leasing finansowy, Usługi ubezpieczeniowe do-
tyczące życia, Organizacja zbiórek, Zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, Doradztwo w zakresie długów, Gwarancje fi-
nansowe [usługi gwarancyjne], Usługi gwarantowania ubez-
pieczeń od wypadków, Pożyczki [finansowanie], Wynajem 
powierzchni biurowej, Wynajem mieszkań, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, Zarządzanie finansami, Powiernictwo, Or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, Doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, Wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], Gromadzenie funduszy na cele charytatywne 
za pomocą imprez rozrywkowych, Zbieranie funduszy, Usłu-
gi zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowfun-
ding, Świadczenie usług charytatywnych w zakresie zbiera-
nia funduszy dotyczących równoważenia emisji dwutlenku 
węgla, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami fundu-
szy na cele charytatywne, Zbieranie funduszy na cele chary-
tatywne, Wydawanie kuponów rabatowych, Wydawanie 
kart przedpłaconych i bonów, Wydawanie bonów używa-
nych jako pieniądze, Obsługa płatności dokonywanych 
za pomocą kart obciążeniowych, Emisja bonów wartościo-
wych w ramach programu członkowskiego dla klientów, Wy-
dawanie bonów wartościowych w związku z programami 
lojalnościowymi, Obsługa płatności dokonywanych za po-
mocą kart obciążeniowych, Udostępnianie wielu opcji płat-
niczych za pośrednictwem terminali elektronicznych obsłu-
giwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych 
w sklepach detalicznych, Emisja talonów, kuponów i bonów 
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wartościowych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Transmisja 
programów telewizyjnych, Transmisja programów radio-
wych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów 
społecznościowych, Udostępnianie forów internetowych 
online, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług 
związanych z telezakupami, Usługi związane z elektroniczny-
mi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Łączność 
poprzez terminale komputerowe, Usługi telefoniczne, Usługi 
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Komu-
nikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Wspo-
magane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 
Transmisja satelitarna, Usługi poczty głosowej, Transmisja 
plików cyfrowych, Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, 
Przesyłanie wiadomości, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Zapewnianie dostępu 
do baz danych, Zapewnianie dostępu do stron interneto-
wych, Zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem 
Internetu, Zapewnianie dostępu do stron w Internecie, Za-
pewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie 
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, Zapew-
nianie użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, 
Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci 
komputerowej i stron online zawierających informacje 
na szeroki wachlarz tematów, Zapewnianie użytkownikom 
dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform 
i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform 
handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, Zapewnia-
nie dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do elektronicznej skrzynki pocztowej, Dostarczanie powia-
domień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, 
Udostępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych 
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami 
komputerów, Usługi poczty elektronicznej i przesyłania wia-
domości, Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogło-
szeń i pokojów rozmów [chatroom], Odbieranie i dostarcza-
nie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, Usługi 
pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościo-
wych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line 
dla serwisów społecznościowych, 41 Usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], Nauczanie, Usługi rozrywkowe, Zajęcia 
sportowe, Imprezy kulturalne, Tłumaczenia, Nagrywanie 
na taśmach wideo, Informacja o edukacji, Zapewnianie in-
struktażu związanego z programowaniem komputerów, 
Usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, Infor-
macja o rekreacji, Doradztwo w zakresie planowania imprez 
specjalnych, Doradztwo zawodowe, Szkoły z internatem, 
Usługi fitness klubów, Przedszkola, Usługi muzeów [wysta-
wy], Obsługa obiektów sportowych, Widowiska rewiowo-ka-
baretowe, Usługi parków rozrywki, Usługi trenerskie, Szkole-
nia związane z finansami, Publikowanie elektroniczne, Usługi 
artystów estradowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, za-
wody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagroda-
mi, Prowadzenie zajęć fitness, Kursy szkoleniowe związane 
z obsługą klienta, Wystawianie spektakli na żywo, Usługi 
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Fotoreportaże, Tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, Kursy korespondencyjne, Pro-
dukcja filmów, innych niż reklamowe, Usługi pokazów filmo-
wych, Fotografia, Hazard, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Usługi w zakresie opracowania graficzne-
go, inne niż do celów reklamowych, Usługi orkiestry, Produk-

cja muzyczna, Usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], Publikowanie  
on-line elektronicznych książek i czasopism, Organizowanie 
gal, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadze-
nie koncertów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, 
Organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, 
Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organi-
zowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Losowa-
nie nagród [loterie], Publikowanie gazety dla klientów w In-
ternecie, Radiowe programy rozrywkowe, Usługi szkolenio-
we w dziedzinie zarządzania projektami, Przedstawienia te-
atralne [produkcja], Organizowanie zawodów sportowych, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowa-
dzenie kolokwiów, Organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Organizowanie loterii, Wypoży-
czanie projektorów i akcesoriów filmowych, Wypożyczanie 
filmów kinowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, 
Publikowanie książek, Produkcja filmów wideo, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie 
publikacji biuletynów.

(210) 544582 (220) 2022 06 29
(731) Compagnie Générale des Etablissements Michelin, 

Clermont-Ferrand, FR
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.05.21, 29.01.12
(510), (511) 6 Szyldy z metalu, Trofea z metali nieszlachet-
nych, Panele metalowe, 25 Kurtki dla kucharzy, fartuchy, czap-
ki kucharskie, papierowe czapki dla kucharzy, kombinezony.

(210) 544587 (220) 2022 06 30
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) VISELTAM
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne o działaniu przeciw-
wirusowym.

(210) 544616 (220) 2022 06 30
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) Heltiso care BLISILICO
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy 
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane.

(210) 544618 (220) 2022 06 30
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Heltiso care LINOMI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy 
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane.

(210) 544619 (220) 2022 06 30
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Heltiso care ANTIAFTI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy 
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane.

(210) 544624 (220) 2022 06 30
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMI BY DERMATOLOGIST

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy i balsamy kosmetyczne, 
Szampony nielecznicze, Żele do użytku kosmetycznego, 
Emulsje do ciała, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycz-
nego], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do pielęgna-
cji włosów, Płyny pielęgnacyjne.

(210) 544626 (220) 2022 06 30
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMI BY DERMATOLOGIST Atopic

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy i balsamy kosmetyczne, 
Szampony nielecznicze, Żele do użytku kosmetycznego, 
Emulsje do ciała, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycz-
nego], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do pielęgna-
cji włosów, Płyny pielęgnacyjne.

(210) 544628 (220) 2022 06 30
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMI BY DERMATOLOGIST Podology

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy i balsamy kosmetyczne, 
Szampony nielecznicze, Żele do użytku kosmetycznego, 
Emulsje do ciała, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycz-
nego], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do pielęgna-
cji włosów, Płyny pielęgnacyjne.

(210) 544629 (220) 2022 06 30
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMI BY DERMATOLOGIST Trycho

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy i balsamy kosmetyczne, 
Szampony nielecznicze, Żele do użytku kosmetycznego, 
Emulsje do ciała, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycz-
nego], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do pielęgna-
cji włosów, Płyny pielęgnacyjne.

(210) 544632 (220) 2022 06 30
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) CORNESIN
(510), (511) 5 Preparaty okulistyczne, Preparaty o działaniu 
przeciwobrzękowym.
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(210) 544633 (220) 2022 06 30
(731) INSART INSTITUTE OF ADVANCED RESEARCH 

AND TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) INSART
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Badania rynkowe, 
Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, 
Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo 
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marke-
tingu, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Do-
radztwo w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju pro-
duktu, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez 
Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradz-
two związane z przetwarzaniem danych, Konsultacje doty-
czące zarządzania korporacyjnego, Konsultacje w zakresie 
badań biznesowych, Konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej dla osób indywidualnych, Konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie or-
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym za-
rządzania personelem, Porady w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marke-
tingowego, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, 
Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego 
za pośrednictwem Internetu, Elektroniczne przetwarzanie 
danych, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo reklamo-
we i marketingowe, Usługi konsultingowe w zakresie marke-
tingu internetowego, Usługi doradcze dotyczące reklamy, 
promocji i marketingu, 41 Badania edukacyjne, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie edukacji, Edukacja i szkolenia 
w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, Edukacja 
w dziedzinie przetwarzania danych, Informacja dotycząca 
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub 
z Internetu, Kursy szkoleniowe w dziedzinie bankowości, Kur-
sy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy szkoleniowe 
w dziedzinie ubezpieczeń, Kursy szkoleniowe w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Kursy szkoleniowe w za-
kresie badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe w zakresie plano-
wania strategicznego związanego z reklamą, promocją, mar-
ketingiem i biznesem, 42 Analiza i ocena dotycząca opraco-
wywania produktów, Analiza i ocena dotycząca projektowa-
nia produktów, Analiza opracowywania produktu, Analiza 
projektu produktu, Doradztwo techniczne dotyczące testo-
wania, Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Doradztwo 
w zakresie zapewniania jakości, Kontrola i testowanie jakości, 
Kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, Kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, 
Nadzór i inspekcja techniczna, Ocena wydajności systemów 
komputerowych w oparciu o test wzorcowy, Ocena wydajno-
ści przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, Projek-
towanie i testowanie nowych produktów, Projektowanie i te-
stowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, Te-
stowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomu-
nikacyjnych, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi testowania 
obciążenia stron internetowych, Usługi testowania użytecz-
ności witryn internetowych, Usługi uwierzytelniania (kontro-
la) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, 

Usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przekazywa-
nych za pomocą telekomunikacji, Usługi w zakresie testów 
bezpieczeństwa technologicznego, Usługi w zakresie testów 
technicznych, Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, 
Doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, 
Usługi inżynieryjne dotyczące technologii informacyjnej, Ba-
dania i opracowywanie projektów technicznych, Badania 
technologiczne, Doradztwo techniczne w dziedzinie teleko-
munikacji, Doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeń-
stwa, Doradztwo techniczne związane z programowaniem 
komputerów, Pisanie techniczne, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące technologii, Projektowanie naukowe i technolo-
giczne, Udostępnianie informacji w zakresie technologii na-
ukowej, Udzielanie informacji dotyczących badań nauko-
wych, Udzielanie informacji związanych z badaniami techno-
logicznymi, Usługi doradcze dotyczące badań technologicz-
nych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomuni-
kacyjnej, Usługi doradztwa technicznego związane z progra-
mowaniem komputerowym, Usługi konsultacyjne dotyczące 
badań technologicznych, Badania i doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, Doradztwo dotyczące rozwijania sys-
temów komputerowych, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo 
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo techniczne związane 
z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów kompute-
rowych, Doradztwo w dziedzinie integracji systemów kom-
puterowych, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania za-
bezpieczającego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
sieci telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo w zakresie sztucznej 
inteligencji, Doradztwo związane z oprogramowaniem 
do systemów komunikacyjnych, Doradztwo związane z two-
rzeniem stron głównych i stron internetowych, Konsultacje 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Konsultacje techno-
logiczne w dziedzinie sztucznej inteligencji, Opracowywanie 
projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego, Studia wykonalności w zakresie kom-
puterów, Udzielanie informacji w zakresie technologii infor-
macyjnej, Udzielanie porad technicznych związanych 
ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, Usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyj-
nej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury 
i infrastruktury technologii informacyjnej, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące programowania komputerów, Usłu-
gi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów 
komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, progra-
mowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputero-
wego, Usługi doradcze związane z oprogramowaniem uży-
wanym w obszarze handlu elektronicznego, Usługi doradz-
twa technicznego dotyczące przetwarzania danych, Usługi 
doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyj-
nej, Usługi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, 
Usługi informacyjne w zakresie komputerów, Usługi konsulta-
cyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi konsul-
tacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramo-
wania komputerowego, Usługi konsultacyjne w zakresie sys-
temów komputerowych, Usługi w zakresie konsultacji i do-
radztwa komputerowego, Usługi techniczne w zakresie po-
bierania oprogramowania, Usługi w zakresie projektowania 
oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych, 
Usługi w zakresie pisania oprogramowania komputerowego, 
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Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, Usłu-
gi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputero-
wego do potrzeb klienta, Usługi studiów wykonalności w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Usługi projektowa-
nia dotyczące programów komputerowych, Usługi progra-
mowania w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Usługi pisania programów komputerowych, Usługi konsulta-
cyjne w zakresie programowania komputerów, Usługi infor-
macyjne i doradcze dotyczące oprogramowania komputero-
wego, Usługi doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramo-
wania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie opra-
cowywania produktów i podnoszenia jakości oprogramowa-
nia, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie, uaktualnianie i adaptacja pro-
gramów komputerowych, Tworzenie, konserwacja oraz mo-
dernizowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie 
programów komputerowych, Świadczenie usług informacyj-
nych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Rozwiązywanie problemów z opro-
gramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], Projek-
towanie systemów informatycznych związanych z finansami, 
Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowa-
nia, Projektowanie, opracowywanie i programowanie opro-
gramowania komputerowego, Programowanie stron interne-
towych, Programowanie programów zabezpieczających 
przed zagrożeniami internetowymi, Programowanie progra-
mów do przetwarzania danych, Programowanie oprogramo-
wania telekomunikacyjnego, Programowanie oprogramowa-
nia operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Programowanie 
oprogramowania komputerowego do szacowania i oblicza-
nia danych, Programowanie komputerów i projektowanie 
oprogramowania, Doradztwo specjalistyczne związane 
z programowaniem komputerowym.

(210) 544635 (220) 2022 06 30
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEBAL EFFECT

(531) 02.03.01, 02.03.23, 26.01.14, 26.04.06, 26.11.13, 27.05.01, 
29.01.13, 02.03.16, 02.03.17, 26.04.14

(510), (511) 3 Olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie-
lęgnacji włosów, Serum pielęgnacyjne, Serum do celów 
kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Serum do włosów, 
Szampony, Preparaty do włosów, 5 Szampony lecznicze, 
Środki pobudzające wzrost włosów, Lecznicze płyny do wło-
sów, Preparaty lecznicze na porost włosów, Serum do celów 
medycznych, Serum przystosowane do medycznego użycia, 
Preparaty dermatologiczne.

(210) 544689 (220) 2016 12 02
(731) TROPICANA PRODUCTS, INC., Bradenton, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tropicana

(531) 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 29 Konserwowane, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, Galaretki, dżemy, kompoty, Mleko i przetwory 
mleczne, Produkty mleczne i substytuty produktów mlecz-
nych, Śmietana, Jogurty, Gotowe do spożycia przekąski 
składające się głównie z ziemniaków, orzechów, produktów 
orzechowych, nasion, owoców, warzyw lub ich kombinacji, 
w tym chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, chipsy 
owocowe, przekąski na bazie owoców, produkty do sma-
rowania na bazie owoców, chipsy warzywne, przekąski 
na bazie warzyw, produkty do smarowania na bazie warzyw, 
Przeciery owocowe i warzywne, Pulpy owocowe, Pianki 
owocowe, Galaretki owocowe, Sałatki owocowe, 30 Kawa, 
herbata, kakao i kawa sztuczna, Mąka i przetwory zbożowe, 
Chleb, surowe ciasto i wyroby cukiernicze, Lody, Miód, me-
lasa, Sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, Gotowe do spożycia 
przekąski składające się głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż lub 
ich kombinacji, w tym chipsy kukurydziane, chipsy tortilla, 
chipsy pita, chipsy ryżowe, chrupki ryżowe, ciastka ryżowe, 
krakersy ryżowe, krakersy, precle, chrupki, popcorn, popcorn 
kandyzowany, orzeszki kandyzowane, sosy do maczania 
przekąsek, salsy, batony przekąskowe zawierające mieszankę 
ziaren, orzechów i suszonych owoców, Sosy owocowe, Musy 
owocowe.

(210) 544695 (220) 2022 07 01
(731) KOTWICA PAWEŁ, PIŁASIEWICZ PIOTR 

AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA SPÓŁKA CYWILNA, 
Augustów

(540) (znak słowny)
(540) Kings of Mead
(510), (511) 32 Ale o smaku kawy, Ale [rodzaj piwa angiel-
skiego], Barley Wine [piwo], Brzeczka piwna, Brzeczka słodo-
wa, Drinki na bazie piwa, Czarne piwo [piwo ze słodu palone-
go], Imitacja piwa, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
Piwo, Piwa smakowe, Piwa o małej zawartości alkoholu, Na-
poje na bazie piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo i piwo bezal-
koholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo peł-
ne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodo-
we, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa], Shandy (napój składający się z piwa 
i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Aperi-
tify bezalkoholowe, Aromatyzowane napoje gazowane, Bazy 
do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez za-
wartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoho-
lowe napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodo-
we, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bez-
alkoholowy poncz cynamonowy z suszoną persymoną [su-
jeonggwa], Bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], Bezalko-
holowy jabłecznik, Cydr bezalkoholowy, Douzhi [sfermento-
wany napój z fasoli], Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezal-
koholowe napoje owocowe], Koktajle owocowe, bezalkoho-
lowe, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mrożone napoje gazowane, Napój z gotowanego ziarna 
jęczmienia z sokiem cytrynowym, Napój z gotowanego ziar-
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na jęczmienia z sokiem pomarańczowym, Napoje bezalko-
holowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe wzbogacone 
witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje 
dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzu-
jące, Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje izotonicz-
ne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje 
mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie orzechów i soi, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa 
[niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu brą-
zowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soku z zielonych 
warzyw, Napoje na bazie wędzonych śliwek, Napoje półmro-
żone, Napoje proteinowe, Napoje serwatkowe, Napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, Napoje węglowodanowe, 
Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje 
z fasoli mung, Napoje z guaraną, Napoje zawierające witami-
ny, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Poncz bezalkoho-
lowy, Poncz owocowy, bezalkoholowy, Ramune [japońskie 
napoje gazowane], Napoje bezalkoholowe z Sarsaparillą, Ser-
watka [napoje], Soki, Sorbety [napoje], Sorbety w postaci na-
pojów, Tonik zawierający chininę, Wina bezalkoholowe, 
Woda, Woda brzozowa, Woda gazowana wzbogacona wita-
minami [napoje], Wody, Woda klonowa, Bezalkoholowe eks-
trakty z owoców używane do sporządzania napojów, Chmiel 
[Wyciąg z -] do wytwarzania piwa, Ekstrakty chmielowe 
do sporządzania napojów, Ekstrakty chmielu do produkcji 
piwa, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje 
do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esen-
cje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w po-
staci olejków eterycznych], Koncentraty do sporządzania na-
pojów bezalkoholowych, Syropy do Lemoniady, Koncentraty 
do sporządzania napojów owocowych, Likiery [bezalkoholo-
we], Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, 
Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Napój z soku cy-
trynowego z cukrem, Syropy do napojów, Napoje gazowane 
[Proszek do wytwarzania - ], Orszada, Pastylki do napojów 
gazowanych, Preparaty do produkcji wody gazowanej, Pre-
paraty do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Prepara-
ty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki do pro-
dukcji napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania 
napojów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów 
na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządza-
nia napojów na bazie owoców, Słodkie napoje bezalkoholo-
we na bazie soków owocowych, Sok z cytryny do sporządza-
nia napojów, Sok z limonki do sporządzania napojów, Suche 
mieszanki na bazie skrobi do sporządzania napojów, Syrop 
do lemoniady, Syrop słodowy do napojów, Syrop z czarnej 
porzeczki, Syrop z soku z limonki, Syropy do napojów, Syropy 
do napojów bezalkoholowych, Syropy do produkcji lemo-
niady, Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owo-
cami, Syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, 
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syro-
py do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe 
do sporządzania napojów, Syropy owocowe [napoje bezal-
koholowe], Zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, Wy-
ciągi do sporządzania napojów, Preparaty do produkcji wody 
gazowanej, Winogrona [Moszcz - ], niesfermentowany, 33 Al-
koholowe ekstrakty owocowe, Alkoholowe koktajle owoco-

we, Aperitify na bazie napojów alkoholowych, Aperitify 
na bazie wina, Gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, Go-
towe koktajle alkoholowe, Gotowe koktajle na bazie wina, 
Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, Japoński 
słodki napój alkoholowy na bazie ryżu [shiro-zake], Koktajle, 
Koktajle alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, Koktajle 
alkoholowe zawierające mleko, Mieszanki koktajli alkoholo-
wych, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje alkoho-
lowe na bazie herbaty, Napoje alkoholowe na bazie kawy, 
Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe zawiera-
jące owoce, Napoje energetyczne zawierające alkohol, Na-
poje na bazie rumu, Napoje na bazie wina, Poncz z wina, 
Poncz z rumem, Napoje zawierające wino [szprycer], Napoje 
na bazie wina, soków owocowych i wody gazowanej, Pon-
cze alkoholowe, Sangria, Wina, Wino, Wino winogronowe, 
Winogronowe wino musujące, Wino musujące, Wina musu-
jące, Wina grzane, Wino kuchenne, Grzane wino, Czerwone 
wino, Wino czerwone, Białe wino, Wina alkoholowe, Wina 
wzmacniane, Wina stołowe, Wina różowe, Wino alkoholizo-
wane, Wino owocowe, Wino truskawkowe, Słodkie wina, 
Wino jeżynowe, Wino śliwkowe, Wina niemusujące, Wino 
amontillado, Wina deserowe, Piquette [wino z wytłoczyn wi-
nogronowych], Wina naturalnie musujące, Owocowe wino 
musujące, Musujące białe wina, Musujące wina czerwone, 
Żółte wino ryżowe, Wino z eleuterokoku [Ogapiju], Wina 
o obniżonej zawartości alkoholu, Wino z jeżyny koreańskiej 
[Bokbunjaju], Koreańskie tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], 
Wino z owocu woskownicy czerwonej, Wina o chronionej 
nazwie pochodzenia, Japońskie słodkie wina z winogron za-
wierające ekstrakty z żeń-szenia i kory chinowca, Likiery, Al-
kohol ryżowy, Alkohole destylowane, Miód pitny, Likiery zio-
łowe, Wymieszane napoje alkoholowe, Cydr słodki, Cydr wy-
trawny, Brandy, Dżin, Rum, Wódka, Wiśniówka, Whisky słodo-
wa, Whisky, Sznaps, Pitne alkohole wysokoprocentowe, 
35 Organizacja działalności gospodarczej, Planowanie dzia-
łalności gospodarczej, Promowanie działalności gospodar-
czej, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością handlową, Reklama, Usługi handlu detaliczne-
go związane z napojami alkoholowymi, Zaopatrzenie osób 
trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamó-
wieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi 
[z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z napojami alkoholo-
wymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, 
Usługi informacji handlowej w zakresie wina, Usługi reklamo-
we w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi reklamo-
we w zakresie promocji napojów, Bezobsługowe usługi skle-
pu detalicznego w odniesieniu do napojów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z preparatami do produkcji napojów, Udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich dotyczących żywności 
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lub napojów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo-
balnych sieci komputerowych związane z napojami bezalko-
holowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z napojami bezalkoholowymi, 41 Degustacje 
win [usługi rozrywkowe], Degustacje win [usługi edukacyj-
ne], Rozrywka związana z degustacją wina, Imprezy z degu-
stacją win w celach edukacyjnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, 
Szkoły dla kelnerów specjalizujących się w podawaniu win, 
Publikowanie materiałów drukowanych związanych z fran-
cuskimi winami, Rozrywka teatralna, Rozrywka filmowa, Or-
ganizowanie rozrywki, Dyskoteki, Administrowanie [organi-
zacja] działalnością kulturalną, Organizowanie lokalnych wy-
darzeń kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i arty-
stycznych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności roz-
rywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kul-
turalnych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowa-
nie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festi-
wali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Or-
ganizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowa-
nie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie festy-
nów w celach kulturalnych, Organizacja webinariów, Organi-
zacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie im-
prez rekreacyjnych, Organizowanie grupowych zajęć rekre-
acyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kultural-
nych, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Pro-
wadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez kultu-
ralnych, Rozrywka.

(210) 544794 (220) 2022 07 05
(731) CEJROWSKI PAWEŁ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C § OD 1979 ROKU

(531) 05.03.11, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.07, 27.05.21, 
27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 45 Usługi adwokackie, Doradztwo w zakresie 
sporów sądowych, Usługi wsparcia procesowego w sporach 
sądowych, Usługi prawne świadczone w związku z procesa-
mi sądowymi, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Doradz-
two prawne, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo 
w sprawach małżeńskich, Porady prawne i zastępstwo pro-
cesowe, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzie-
lanie informacji sądowych, Usługi prawne.

(210) 544795 (220) 2022 07 05
(731) Home Box Office, Inc., Nowy York, US
(540) (znak słowny)
(540) RÓD SMOKA
(510), (511) 9 Nagrania wideo przedstawiające telewizyj-
ny program dramatyczny, Nagrania wideo do pobrania 
przedstawiające telewizyjny serial dramatyczny, 25 Odzież, 

obuwie, nakrycia głowy, Odzież, mianowicie, koszulki bez 
rękawów, koszulki z krótkim rękawem, pulowery z kaptu-
rem i bluzy z kapturem, odzież codziennego użytku, odzież 
wierzchnia, bielizna damska, majtki, bielizna, biustonosze, 
koszule nocne, piżamy, bielizna nocna, kamizelki, wyroby 
pończosznicze, bielizna osobista, szlafroki, podwiązki, odzież 
domowa, spodnie, kamizelki, kurtki, spodnie dresowe, ko-
szulki, szaliki, płaszcze, dżinsy, skarpety, stroje kąpielowe 
i płaszcze kąpielowe, Odzież sportowa, mianowicie, koszulki 
sportowe, spodnie sportowe, podkoszulki bez rękawów, pu-
lowery, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, 
spodnie dresowe, Bielizna nocna, Szlafroki, Nakrycia głowy, 
mianowicie, kapelusze, daszki i czapki, Obuwie, Skarpety, Ko-
stiumy na bale maskowe i Halloween, 41 Usługi rozrywkowe 
w postaci trwającego telewizyjnego serialu dramatycznego, 
Dostarczanie informacji o rozrywce, wiadomości i komen-
tarzy poprzez globalną sieć komputerową komputerową 
on-line, Interaktywna rozrywka online o charakterze strony 
internetowej zawierającej materiały fotograficzne, wideo, au-
dio i prozatorskie, klipy wideo i inne materiały multimedialne 
przedstawiające treści z trwającego serialu dramatycznego 
lub z nim związane, nie do pobrania.

(210) 544796 (220) 2022 07 06
(731) KOTARSKI KRZYSZTOF WOKA, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOKA

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 28 Sprzęt sportowy.

(210) 544799 (220) 2022 07 06
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowny)
(540) IMBA seat
(510), (511) 20 Fotele, fotele biurowe, fotele obrotowe, fotele 
dla graczy, krzesła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, krzesła 
dla graczy, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.

(210) 544803 (220) 2022 07 06
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lil SOLID BEZ POPIOŁU

(531) 10.01.19, 26.04.04, 26.04.16, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cyga-
ra, Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku 
w papierosach elektronicznych, Ciekłe roztwory do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące 
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do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olej-
ki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, Popielniczki dla 
palaczy, Kasetki do papierosów elektronicznych, Łańcuszki 
na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, Atomi-
zery do papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy 
w tym zapalniczki, Pałeczki do czyszczenia i dezynfekcji 
papierosów elektronicznych, Szczoteczki do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Waciki do czyszczenia papie-
rosów elektronicznych, Produkty czyszczące do papiero-
sów elektronicznych, Przybory do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia pa-
pierosów elektronicznych, Futerały do papierosów elektro-
nicznych, Tytoń bezdymny, Waporyzatory do bezdymnych 
papierosów, Pojemniki na urządzenia elektroniczne do pod-
grzewania papierosów lub tytoniu, wyrobów tytoniowych 
lub substytutów tytoniu, Pałeczki tytoniowe do papierosów 
elektronicznych.

(210) 544804 (220) 2022 07 06
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lil SOLID BEZ OGNIA

(531) 01.15.05, 26.04.04, 26.04.13, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cyga-
ra, Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku 
w papierosach elektronicznych, Ciekłe roztwory do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olej-
ki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar, Popielniczki dla 
palaczy, Kasetki do papierosów elektronicznych, Łańcuszki 
na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, Atomi-
zery do papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy 
w tym zapalniczki, Pałeczki do czyszczenia i dezynfekcji 
papierosów elektronicznych, Szczoteczki do czyszczenia 
papierosów elektronicznych, Waciki do czyszczenia papie-
rosów elektronicznych, Produkty czyszczące do papiero-
sów elektronicznych, Przybory do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów 
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia pa-
pierosów elektronicznych, Futerały do papierosów elektro-
nicznych, Tytoń bezdymny, Waporyzatory do bezdymnych 
papierosów, Pojemniki na urządzenia elektroniczne do pod-
grzewania papierosów lub tytoniu, wyrobów tytoniowych 
lub substytutów tytoniu, Pałeczki tytoniowe do papierosów 
elektronicznych.

(210) 544810 (220) 2022 07 06
(731) FABRYKA KART TREFL KRAKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podłęże

(540) (znak słowny)
(540) TEKTURYNKI
(510), (511) 28 Modele [zabawki], Układanki [puzzle], Za-
bawki inteligentne, Zabawki modułowe, Zabawki konstruk-
cyjne zazębiające się, Zabawki przystosowane do celów edu-
kacyjnych, Zabawki do sprzedaży w postaci zestawów.

(210) 544822 (220) 2022 07 06
(731) THEONEGROUP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1ONE GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01, 27.07.21
(510), (511) 18 Podróżne torby na ubranie, Plecaki, Pleca-
ki turystyczne, Torby plażowe, Sznurkowe siatki na zakupy, 
24 Kuchenne ręczniki (tekstylne), Tekstylne ręczniki do twa-
rzy, Ścierki do osuszania szkła [ręczniki], 25 Bandany na szyję, 
Chusty [odzież], Fulary.

(210) 544823 (220) 2022 07 06
(731) KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHNIA MARCHÉ

(531) 10.03.01, 10.03.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodaw-
cę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 
Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji 
w oparciu o umowę franczyzy, 45 Licencjonowanie koncep-
cji franczyzowych, jako usługi prawne.

(210) 544824 (220) 2022 07 06
(731) KARSKI BARTOSZ INVEST GROUP, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) express KUCHNIA MARCHÉ

(531) 10.03.01, 10.03.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodaw-
cę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 
Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji 
w oparciu o umowę franczyzy, 45 Licencjonowanie koncep-
cji franczyzowych, jako usługi prawne.
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(210) 544825 (220) 2022 07 07
(731) NOWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 08.01.01, 26.01.16, 02.09.14, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 29 Dżemy owocowe, Pasty warzywne, Pasty 
na bazie orzechów, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, 
Przetwory twarożkowe, Gotowe dania warzywne, Gotowe 
dania z mięsa, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na ba-
zie mięsa, 30 Wyroby cukiernicze, Czekolada, Gotowe dese-
ry [wyroby piekarnicze], Wyroby piekarnicze składające się 
z warzyw i mięsa, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożone 
wyroby piekarnicze, Chrupiące pieczywo, Chleb wstępnie 
upieczony, Bułki, Bagietki, Drożdżowe bułeczki, Croissant [ro-
galiki z ciasta francuskiego], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Kanapki, Kawa, Herbata, Mąka spożywcza, Bułka 
tarta, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 32 Napoje 
bezalkoholowe, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych 
w odniesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z wyrobami piekarniczymi, 43 Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Usługi kawiarni, Dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, Usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, Usługi kateringowe, Bary przekąskowe.

(210) 544827 (220) 2022 07 07
(731) SANKIEWICZ ŁUKASZ, Kolno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kancelaria Concierge Prawo i Finanse

(531) 09.07.25, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i audyt, Doradz-
two biznesowe, 36 Doradztwo finansowe, 45 Usługi prawne, 
Usługi wsparcia prawnego.

(210) 544834 (220) 2022 07 06
(731) KAMAR SPÓŁKA JAWNA M.R. KASZCZUK, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Meatologia
(510), (511) 29 Befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), 
Burgery mięsne, Danie gotowe, w skład którego wchodzą 
przede wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina 

i tofu (kimchi-jjigae], Danie gotowe, w skład którego wcho-
dzi przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu 
wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], Jagnięcina 
pieczona, Jagnięcina, przetworzona, Kotlety wieprzowe, Ra-
strami, Pieczeń wołowa, Pikantne pikle, Pikle, Pikle mieszane, 
Produkty mięsne w formie burgerów, Produkty z jagnięciny, 
Przyprawy smakowe (pikle), Schab wieprzowy, Steki wie-
przowe, Steki wołowe, Steki z mięsa, Steki wołowe, Suszone 
mięso wieprzowe, Szarpana wieprzowina, Tłuszcz wołowy, 
Wieprzowina, Wieprzowina konserwowana, Wołowina, Wo-
łowina pokrojona w plastry i przyprawiona, pieczona na gril-
lu [bulgogi], Wołowina w plastrach, 35 Marketing dotyczący 
promocji, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z mięsem, 43 Bary przekąskowe, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Ofero-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Restauracje z grillem, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Usługi barów typu fast-food na wynos, 
Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi restauracji, w których 
mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi rezerwa-
cji miejsc w restauracjach, Usługi w zakresie gotowania posił-
ków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 544835 (220) 2022 07 06
(731) KUFIETA RAFAŁ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rafał Kufieta KANCELARIA PRAWNA

(531) 07.05.06, 26.11.07, 26.11.12, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 
27.05.13, 29.01.12

(510), (511) 35 Badania dotyczące działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
pozyskiwanie nowych klientów, negocjowanie warunków 
umów oraz współpracy handlowej, opracowywanie wycen 
projektów, doradztwo w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi, organizowanie procesów rekrutacji pracowników, 
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, reklama, pisanie scenariuszy dla celów re-
klamowych, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowych, rozwijanie koncepcji reklamowych, tworzenie tek-
stów reklamowych, prace biurowe, administracyjna obsługa 
biura, 36 Windykacja, windykacja należności i odzysk długu, 
41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie 
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i prowadzenie webinariów, przekazywanie wiedzy bizneso-
wej know-how z zakresu wykonywania działalności gospo-
darczej, prawa podatkowego, prawa gospodarczego oraz 
prawa własności intelektualnej, 45 Usługi prawne, udzielanie 
porad prawnych.

(210) 544836 (220) 2022 07 06
(731) MITURSKA JOANNA MIJO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MIJO
(510), (511) 42 Doradztwo techniczne związane z projekto-
waniem, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyj-
nego, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, Dostarczanie informacji na temat usług w za-
kresie projektowania, Dostarczanie informacji w dziedzinie 
projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony 
internetowej, Inżynieria techniczna, Planowanie przestrzen-
ne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie budynków, Pro-
jektowanie techniczne i doradztwo, Udostępnianie strony 
internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, 
Usługi architektury wnętrz, Usługi doradcze w zakresie archi-
tektury, Usługi projektowania dotyczące architektury, Usługi 
w zakresie architektury i projektowania wnętrz.

(210) 544839 (220) 2022 07 07
(731) TOMOŃSKI BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TOMONSKI PERFUME

(531) 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 3 Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Perfumy, Per-
fumy w płynie, Perfumy o zapachu drewna cedrowego, 
Kosmetyki, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy sa-
moopalające [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci 
[kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Eyelinery [kosme-
tyki], Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki 
do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Koncentraty 
nawilżające [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Kosmetyki 
blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-
-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, 
Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Ko-
smetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, 
Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, 
Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki 
do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosme-
tyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do sto-
sowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku 
osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, 
Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki naturalne, Ko-
smetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty 

toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie 
mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki 
w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci cieni do po-
wiek, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci 
płynów, Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki zawierające 
keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosme-
tyki zawierające pantenol, Kremy chroniące przed słońcem 
[kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kre-
my do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kremy 
samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], 
Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory 
stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry 
[kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry 
[kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Od-
żywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], Olejki bloku-
jące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki do ciała 
[kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], 
Olejki po opalaniu [kosmetyki], Paski do wybielania zębów 
nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], 
Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosme-
tyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do cia-
ła, Pianki [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust 
[kosmetyki], Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], 
Pudry w kamieniu [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry 
twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmety-
ki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające prze-
ciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Środki wyszczu-
plające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Szminki 
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Tipsy 
[kosmetyki], Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], 
Wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], Żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki], 
Żele po opalaniu [kosmetyki], Zmywacze do paznokci [ko-
smetyki], Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Perfu-
my do ceramiki, Perfumy do tektury, Perfumy do zastosowań 
przemysłowych, Perfumy w postaci stałej, Preparaty do ody-
miania [perfumy], 21 Flakony na perfumy.

(210) 544841 (220) 2022 07 07
(731) FUNDACJA CORRESPONDANCE DES ARTS, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizo-
wanie warsztatów, Usługi muzeów [wystawy], Imprezy kultu-
ralne, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania fil-
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mów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edu-
kacyjnych, Usługi galerii sztuki, Usługi edukacyjne w zakresie 
sztuki, Wypożyczanie dzieł sztuki, Impresariat artystyczny, 
Dostarczanie informacji dotyczących książek, Publikowanie 
książek, Usługi wydawnicze, Konsultacje edytorskie.

(210) 544842 (220) 2022 07 07
(731) FUNDACJA CORRESPONDANCE DES ARTS, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ W ŁODZI

(531) 26.04.02, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizo-
wanie warsztatów, Usługi muzeów [wystawy], Imprezy kultu-
ralne, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania fil-
mów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edu-
kacyjnych, Usługi galerii sztuki, Usługi edukacyjne w zakresie 
sztuki, Wypożyczanie dzieł sztuki, Impresariat artystyczny, 
Dostarczanie informacji dotyczących książek, Publikowanie 
książek, Usługi wydawnicze, Konsultacje edytorskie.

(210) 544843 (220) 2022 07 07
(731) GOŹDZIKOWSKA BARBARA, Warszawa 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C ABSOLU CLINIC

(531) 26.05.10, 26.03.03, 27.05.01
(510), (511) 44 Doradztwo dotyczące kosmetyków, Do-
radztwo dotyczące urody, Konsultacje dotyczące kosme-
tyków, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, 
Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kuracje 
do włosów, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg, Lasero-
we usuwanie żylaków, Laserowe usuwanie tatuaży, laserowe 
zabiegi kosmetyczne pajączków skóry, kosmetyczne zabie-
gi laserowe skóry, Masaże, Medyczna pielęgnacja stóp, Po-
radnictwo z zakresu: medycyny naturalnej i farmacji, Usługi 
doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa 
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi mani-

cure i pedicure, Usługi salonów piękności, Usługi w zakresie: 
kosmetyki leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, Usługi: 
odnowy biologicznej, fizjoterapii i fizykoterapii, laseroterapii, 
aromaterapii, chirurgii plastycznej, wizażu, masaży, usługi 
klinik medycyny estetycznej, Usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi klinik chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, Usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, Usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, Usługi zabiegów 
SPA, Usługi paramedycyny, Usługi mikrodermabrazji, Usługi 
opieki zdrowotnej, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi 
pielęgnacji stóp, Usługi w zakresie laserowego odmładzania 
skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, 
Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie 
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie 
zabiegów upiększających, Usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, Usuwanie cellulitu z ciała, Zabiegi depilacyj-
ne, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi tera-
peutyczne dla ciała, Informacja i konsultacje specjalistyczne 
w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 544852 (220) 2022 07 07
(731) AVL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) NEWSTAR SPANDEX
(510), (511) 23 Przędze do sprzedaży w zestawach, Przędze 
do zastosowań tekstylnych, Przędze dziewiarskie.

(210) 544853 (220) 2022 07 07
(731) AVL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) AVALLO
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego, hurtowego 
i za pomocą stron internetowych w odniesieniu do odzieży, 
obuwia, przędz tekstylnych i materiałów tekstylnych.

(210) 544863 (220) 2022 07 07
(731) GKENAS LOANNIS, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BL BEAUTY LIDER

(531) 24.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne, Wystawy dla 
celów promocyjnych, Pokazy towarów, Usługi programów 
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, Organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, Sprzedaż urządzeń kosmetycznych oraz kosmetyków, 
Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 41 Szkolenia 
i instruktaż, Kursy szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, 
Organizowanie seminariów szkoleniowych, Udostępnianie 
informacji dotyczących szkoleń, Szkolenie w zakresie kosme-
tyki i urody, Informacje i wiadomości online w dziedzinie 
szkoleń zawodowych, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Udostępnianie materiałów edukacyjnych online nie do po-
brania, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi doradcze dotyczące 
kosmetyków, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Zabiegi 



60 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT31/2022

kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi pielęgnacji uro-
dy, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi 
doradcze związane z pielęgnacja skóry, Doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody.

(210) 544869 (220) 2022 07 07
(731) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUBANA TOCORORO

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.02
(510), (511) 30 Kawa.

(210) 544870 (220) 2022 07 07
(731) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEXICANA JAGUAR

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.02
(510), (511) 30 Kawa.

(210) 544872 (220) 2022 07 07
(731) INERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Baterie akumulatorowe do mobilnych urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Baterie akumulatorowe litowe, 
Baterie anodowe, Baterie do aparatów słuchowych, Baterie 
do latarek kieszonkowych, Baterie do ponownego łado-
wania, Baterie do telefonów, Baterie do telefonów komór-
kowych, Baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, 
Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie litowe, Baterie lito-
wo-jonowe, Baterie, Baterie do elektronicznych papierosów, 
Baterie do elektronicznych przyborów dla palaczy, Baterie 
do papierosów elektronicznych, Baterie do waporyzatorów, 
Baterie słoneczne, Baterie słoneczne do celów przemysło-
wych, Baterie słoneczne do ponownego ładowania, Baterie 
suche, Baterie słoneczne do użytku domowego, Jednostki 
zasilania [baterie], Ładowalne baterie elektryczne, Ogniwa 

i baterie elektryczne, Ogniwa i baterie suche, Pudełka na ba-
terie, Skrzynki na baterie, Urządzenia do nieprzerywalnego 
zasilania elektrycznego [baterie], Urządzenia podgrzewające 
baterie, Zasilacze sieciowe [baterie], Akumulatorki do po-
wtórnego naładowania, Akumulatory alkaliczne, Akumula-
tory do pojazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych, 
Akumulatory do projektorów, Akumulatory, elektryczne, 
do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Aku-
mulatory niklowo-kadmowe, Akumulatory samochodowe, 
Akumulatory typu push-on [wciskane], Akumulatory zapło-
nowe, Elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elek-
trycznych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Kable roz-
ruchowe do akumulatorów, Kwasomierze do akumulatorów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów 
do pojazdów silnikowych, Płyty do akumulatorów elektrycz-
nych, Rozruszniki akumulatorowe, Skrzynki akumulatorowe, 
Szklane obudowy do akumulatorów, Urządzenia do ładowa-
nia akumulatorów elektrycznych, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), Ogniwa 
obciążnikowe, Ogniwa mokre, Ogniwa suche, Ogniwa suche 
elektryczne.

(210) 544882 (220) 2022 07 08
(731) TOMOŃSKI BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) TOMONSKI
(510), (511) 3 Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Perfumy, Perfu-
my do ceramiki, Perfumy do tektury, Perfumy do zastosowań 
przemysłowych, Perfumy o zapachu drewna cedrowego, Per-
fumy w płynie, Perfumy w postaci stałej, Preparaty do ody-
miania [perfumy], Chusteczki perfumowane, Dezodoranty 
do ciała [wyroby perfumeryjne], Dezodoranty do użytku 
osobistego [wyroby perfumeryjne], Ekstrakty perfum, Kremy 
perfumowane, Mydła perfumowane, Mydło perfumowane, 
Naturalne środki perfumeryjne, Olejki do celów perfumeryj-
nych, Perfumeryjne (Produkty -), Perfumeryjny olejek mięto-
wy, Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], 
Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Perfumowane 
kosmetyki w aerozolu do ciała, Perfumowane mieszanki su-
szonych ziół i kwiatów (potpourri), Perfumowane mydła, Per-
fumowane płyny pielęgnacyjne do ciała, Perfumowane sa-
szetki, Perfumowane wody toaletowe, Perfumowany puder 
[do użytku kosmetycznego], Piżmo [wyroby perfumeryjne], 
Poduszki nasączone substancjami perfumowanymi, Prepara-
ty perfumeryjne, Produkty do perfumowania pomieszczeń, 
Produkty perfumeryjne, Saszetki perfumowane, Środki per-
fumeryjne i zapachowe, Syntetyczne produkty perfumeryj-
ne, Woda perfumowana, Olejki esencjonalne i ekstrakty aro-
matyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki 
i szewski, Preparaty toaletowe, Balsamy do opalania [kosme-
tyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], Baza podkładowa 
do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Eyeli-
nery [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Kolorowe 
kosmetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, 
Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], 
Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słonecz-
ne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzie-
ci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, 
Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do ozdabiania, 
Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Ko-
smetyki do rzęs, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki 
do samoopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Ko-
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smetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki 
do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki koloryzujące 
do skóry, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Ko-
smetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki orga-
niczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki 
upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w for-
mie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, 
Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki w postaci 
kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci 
różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy 
chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twa-
rzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy 
na noc [kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmetyki], Kre-
my tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], 
Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mie-
szanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opala-
nia [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], 
Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kre-
my do skóry [kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznok-
ci [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania 
[kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki 
mineralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Paski 
do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania 
zębów [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki 
zawierające kosmetyki do kąpieli, Pianki [kosmetyki], Płynne 
kremy [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmety-
ki], Podkłady do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samo-
opalania [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosme-
tyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmięk-
czające [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], 
Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Puder w ka-
mieniu do kompaktów [kosmetyki], Pudry w kamieniu [ko-
smetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], 
Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające 
[kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użyt-
ku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne 
niż do celów medycznych, Szminki blokujące promieniowa-
nie słoneczne [kosmetyki], Tipsy [kosmetyki], Toniki do twa-
rzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Wymienne wkłady pudru 
do puderniczek [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmety-
ki], Żele nawilżające [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosme-
tyki], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Zmywacze lakieru 
do paznokci [kosmetyki], 4 Świece perfumowane, 16 Perfu-
mowane, papierowe wkładki do szuflad, Perfumowane wkła-
dy do szuflad, Wkładki do szuflad wykonane z perfumowa-
nego papieru, Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane 
lub nie, 18 Kuferki na kosmetyki [puste], Kuferki na kosmetyki 
sprzedawane bez wyposażenia, 21 Flakony na perfumy, Po-
jemniki na kosmetyki, Półki na kosmetyki, Uchwyty na ko-
smetyki, 28 Kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania].

(210) 544883 (220) 2022 07 08
(731) NIŻYŃSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Elektro-Instal Piotr Niżyński
(510), (511) 37 Instalacja urządzeń elektrycznych, Renowa-
cja instalacji elektrycznych, Naprawa i konserwacja instalacji 
elektronicznych, Usługi doradcze w zakresie instalacji elek-
trowni, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 

42 Usługi analizy technologicznej, Analizy w zakresie inży-
nierii technologicznej, Usługi w zakresie analizy danych tech-
nicznych, Usługi naukowe i technologiczne.

(210) 544886 (220) 2022 07 07
(731) SIPCAM OXON S.p.A., Mediolan, IT
(540) (znak słowny)
(540) TERBYNE
(510), (511) 5 Produkty chemiczne do ochrony upraw i pro-
duktów rolnych przed szkodnikami i innymi szkodliwymi 
organizmami lub mikroorganizmami, Preparaty antykryp-
togamiczne, fungicydy, Herbicydy, środki hamujące rozwój 
chwastów, Preparaty przeciwpasożytnicze, insektycydy, aka-
rycydy, nematocydy, środki gryzoniobójcze.

(210) 544898 (220) 2022 07 08
(731) RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA Z NETA

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 Woda mineralna [napoje], Napoje bezalkoho-
lowe (woda mineralna, soki, syropy, toniki, lemoniady).

(210) 544899 (220) 2022 07 07
(731) TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.14, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Akumulatory elektryczne, akumulatory prze-
mysłowe, akumulatory motocyklowe.

(210) 544901 (220) 2022 07 07
(731) GETINGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Proszowice
(540) (znak słowny)
(540) PaniKa
(510), (511) 32 Ale o smaku kawy, Ale [rodzaj piwa angiel-
skiego], Barley Wine [piwo], Brzeczka piwna, Brzeczka słodo-
wa, Drinki na bazie piwa, Czarne piwo [piwo ze słodu palone-
go], Imitacja piwa, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
Piwo, Piwa smakowe, Piwa o małej zawartości alkoholu, Na-
poje na bazie piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo i piwo bezal-
koholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo peł-
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ne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodo-
we, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa], Shandy [napój składający się z piwa 
i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Aperi-
tify bezalkoholowe, Aromatyzowane napoje gazowane, Bazy 
do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez za-
wartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoho-
lowe napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodo-
we, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bez-
alkoholowy poncz cynamonowy z suszoną persymoną [su-
jeonggwa], Bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], Bezalko-
holowy jabłecznik, Cydr bezalkoholowy, Douzhi (sfermento-
wany napój z fasoli), Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezal-
koholowe napoje owocowe], Koktajle owocowe, bezalkoho-
lowe, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mrożone napoje gazowane, Napój z gotowanego ziarna 
jęczmienia z sokiem cytrynowym, Napój z gotowanego ziar-
na jęczmienia z sokiem pomarańczowym, Napoje bezalko-
holowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe wzbogacone 
witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje 
dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzu-
jące, Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje izotonicz-
ne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje 
mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie orzechów i soi, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa 
[niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu brą-
zowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soku z zielonych 
warzyw, Napoje na bazie wędzonych śliwek, Napoje półmro-
żone, Napoje proteinowe, Napoje serwatkowe, Napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, Napoje węglowodanowe, 
Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje 
z fasoli mung, Napoje z guaraną, Napoje zawierające witami-
ny, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Poncz bezalkoho-
lowy, Poncz owocowy, bezalkoholowy, Ramune [japońskie 
napoje gazowane], Napoje bezalkoholowe z Sarsaparilla, Ser-
watka [napoje], Soki, Sorbety [napoje], Sorbety w postaci na-
pojów, Tonik zawierający chininę, Wina bezalkoholowe, 
Woda, Woda brzozowa, Woda gazowana wzbogacona wita-
minami [napoje], Wody, Woda klonowa, Bezalkoholowe eks-
trakty z owoców używane do sporządzania napojów, Wy-
ciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Ekstrakty chmielowe 
do sporządzania napojów, Ekstrakty chmielu do produkcji 
piwa, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje 
do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esen-
cje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w po-
staci olejków eterycznych], Koncentraty do sporządzania na-
pojów bezalkoholowych, Syropy do lemoniady, Koncentraty 
do sporządzania napojów owocowych, Likiery [bezalkoholo-
we], Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, 
Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Napój z soku cy-
trynowego z cukrem, Syropy do napojów, Proszek do wy-
twarzania napojów gazowanych, Orszada, Pastylki do napo-
jów gazowanych, Preparaty do produkcji wody gazowanej, 
Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Pre-
paraty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki do sporzą-
dzania napojów, Proszki stosowane do przygotowywania 

napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane 
do sporządzania napojów na bazie owoców, Słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Sok z cytryny 
do sporządzania napojów, Sok z limonki do sporządzania na-
pojów, Suche mieszanki na bazie skrobi do sporządzania na-
pojów, Syrop do lemoniady, Syrop słodowy do napojów, Sy-
rop z czarnej porzeczki, Syrop z soku z limonki, Syropy do na-
pojów, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy do pro-
dukcji lemoniady, Syropy do produkcji napojów aromatyzo-
wanych owocami, Syropy do sporządzania napojów na bazie 
serwatki, Syropy do sporządzania smakowych wód mineral-
nych, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty bezalko-
holowe do sporządzania napojów, Syropy owocowe [napoje 
bezalkoholowe], Zagęszczony pomarańczowy sok owoco-
wy, Wyciągi do sporządzania napojów, Preparaty do produk-
cji wody gazowanej, Moszcz winogronowy, niesfermento-
wany, 33 Alkoholowe ekstrakty owocowe, Alkoholowe kok-
tajle owocowe, Aperitify na bazie napojów alkoholowych, 
Aperitify na bazie wina, Gorzkie nalewki alkoholowe jako 
aperitif, Gotowe koktajle alkoholowe, Gotowe koktajle na ba-
zie wina, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
Japoński słodki napój alkoholowy na bazie ryżu [shiro-zake], 
Koktajle, Koktajle alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, 
Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Mieszanki koktajli al-
koholowych, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje 
alkoholowe na bazie herbaty, Napoje alkoholowe na bazie 
kawy, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe za-
wierające owoce, Napoje energetyczne zawierające alkohol, 
Napoje na bazie rumu, Napoje na bazie wina, Poncz z wina, 
Poncz z rumem, Napoje zawierające wino [szprycer], Napoje 
na bazie wina, soków owocowych i wody gazowanej, Pon-
cze alkoholowe, Sangria, Wina, Wino, Wino winogronowe, 
Winogronowe wino musujące, Wino musujące, Wina musu-
jące, Wina grzane, Wino kuchenne, Grzane wino, Czerwone 
wino, Wino czerwone, Białe wino, Wina alkoholowe, Wina 
wzmacniane, Wina stołowe, Wina różowe, Wino alkoholizo-
wane, Wino owocowe, Wino truskawkowe, Słodkie wina, 
Wino jeżynowe, Wino śliwkowe, Wina niemusujące, Wino 
amontillado, Wina deserowe, Piquette [wino z wytłoczyn wi-
nogronowych], Wina naturalnie musujące, Owocowe wino 
musujące, Musujące białe wina, Musujące wina czerwone, 
Żółte wino ryżowe, Wino z eleuterokoku [Ogapiju], Wina 
o obniżonej zawartości alkoholu, Wino z jeżyny koreańskiej 
[Bokbunjaju], Koreańskie tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], 
Wino z owocu woskownicy czerwonej, Wina o chronionej 
nazwie pochodzenia, Japońskie słodkie wina z winogron za-
wierające ekstrakty z żeń-szenia i kory chinowca, Likiery, Al-
kohol ryżowy, Alkohole destylowane, Miód pitny, Likiery zio-
łowe, Wymieszane napoje alkoholowe, Cydr słodki, Cydr wy-
trawny, Brandy, Dżin, Rum, Wódka, Wiśniówka, Whisky słodo-
wa, Whisky, Sznaps, Pitne alkohole wysokoprocentowe, 
35 Organizacja działalności gospodarczej, Planowanie dzia-
łalności gospodarczej, Promowanie działalności gospodar-
czej, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością handlową, Reklama, Usługi handlu detaliczne-
go związane z napojami alkoholowymi, Zaopatrzenie osób 
trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamó-
wieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi 
[z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
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katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z napojami alkoholo-
wymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, 
Usługi informacji handlowej w zakresie wina, Usługi reklamo-
we w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi reklamo-
we w zakresie promocji napojów, Bezobsługowe usługi skle-
pu detalicznego w odniesieniu do napojów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z preparatami do produkcji napojów, Udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich dotyczących żywności 
lub napojów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo-
balnych sieci komputerowych związane z napojami bezalko-
holowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z napojami bezalkoholowymi, 41 Degustacje 
win [usługi rozrywkowe], Degustacje win [usługi edukacyj-
ne], Rozrywka związana z degustacją wina, Imprezy z degu-
stacją win w celach edukacyjnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, 
Szkoły dla kelnerów specjalizujących się w podawaniu win, 
Publikowanie materiałów drukowanych związanych z fran-
cuskimi winami, Rozrywka teatralna, Rozrywka filmowa, Or-
ganizowanie rozrywki, Dyskoteki, Administrowanie [organi-
zacja] działalnością kulturalną, Organizowanie lokalnych wy-
darzeń kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i arty-
stycznych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności roz-
rywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kul-
turalnych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowa-
nie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festi-
wali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Or-
ganizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowa-
nie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie festy-
nów w celach kulturalnych, Organizacja webinariów, Organi-
zacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie im-
prez rekreacyjnych, Organizowanie grupowych zajęć rekre-
acyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kultural-
nych, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Pro-
wadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez kultu-
ralnych, Rozrywka.

(210) 544902 (220) 2022 07 07
(731) GETINGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Proszowice
(540) (znak słowny)
(540) Getinglass
(510), (511) 32 Ale o smaku kawy, Ale [rodzaj piwa angiel-
skiego], Barley Wine [piwo], Brzeczka piwna, Brzeczka słodo-
wa, Drinki na bazie piwa, Czarne piwo [piwo ze słodu palone-
go], Imitacja piwa, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], 
Piwo, Piwa smakowe, Piwa o małej zawartości alkoholu, Na-
poje na bazie piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo i piwo bezal-
koholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo peł-
ne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodo-
we, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa], Shandy [napój składający się z piwa 

i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Aperi-
tify bezalkoholowe, Aromatyzowane napoje gazowane, Bazy 
do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez za-
wartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoho-
lowe napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodo-
we, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bez-
alkoholowy poncz cynamonowy z suszoną persymoną [su-
jeonggwa], Bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], Bezalko-
holowy jabłecznik, Cydr bezalkoholowy, Douzhi (sfermento-
wany napój z fasoli), Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezal-
koholowe napoje owocowe], Koktajle owocowe, bezalkoho-
lowe, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mrożone napoje gazowane, Napój z gotowanego ziarna 
jęczmienia z sokiem cytrynowym, Napój z gotowanego ziar-
na jęczmienia z sokiem pomarańczowym, Napoje bezalko-
holowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe wzbogacone 
witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje 
dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzu-
jące, Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje izotonicz-
ne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje 
mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie orzechów i soi, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa 
[niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu brą-
zowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soku z zielonych 
warzyw, Napoje na bazie wędzonych śliwek, Napoje półmro-
żone, Napoje proteinowe, Napoje serwatkowe, Napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, Napoje węglowodanowe, 
Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje 
z fasoli mung, Napoje z guaraną, Napoje zawierające witami-
ny, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Poncz bezalkoho-
lowy, Poncz owocowy, bezalkoholowy, Ramune [japońskie 
napoje gazowane], Napoje bezalkoholowe z Sarsaparilla, Ser-
watka [napoje], Soki, Sorbety [napoje], Sorbety w postaci na-
pojów, Tonik zawierający chininę, Wina bezalkoholowe, 
Woda, Woda brzozowa, Woda gazowana wzbogacona wita-
minami [napoje], Wody, Woda klonowa, Bezalkoholowe eks-
trakty z owoców używane do sporządzania napojów, Wy-
ciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Ekstrakty chmielowe 
do sporządzania napojów, Ekstrakty chmielu do produkcji 
piwa, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje 
do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esen-
cje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w po-
staci olejków eterycznych], Koncentraty do sporządzania na-
pojów bezalkoholowych, Syropy do lemoniady, Koncentraty 
do sporządzania napojów owocowych, Likiery [bezalkoholo-
we], Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, 
Moszcz konserwowany, niesfermentowany, Napój z soku cy-
trynowego z cukrem, Syropy do napojów, Proszek do wy-
twarzania napojów gazowanych, Orszada, Pastylki do napo-
jów gazowanych, Preparaty do produkcji wody gazowanej, 
Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Pre-
paraty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki do sporzą-
dzania napojów, Proszki stosowane do przygotowywania 
napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane 
do sporządzania napojów na bazie owoców, Słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Sok z cytryny 
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do sporządzania napojów, Sok z limonki do sporządzania na-
pojów, Suche mieszanki na bazie skrobi do sporządzania na-
pojów, Syrop do lemoniady, Syrop słodowy do napojów, Sy-
rop z czarnej porzeczki, Syrop z soku z limonki, Syropy do na-
pojów, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy do pro-
dukcji lemoniady, Syropy do produkcji napojów aromatyzo-
wanych owocami, Syropy do sporządzania napojów na bazie 
serwatki, Syropy do sporządzania smakowych wód mineral-
nych, Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty bezalko-
holowe do sporządzania napojów, Syropy owocowe [napoje 
bezalkoholowe], Zagęszczony pomarańczowy sok owoco-
wy, Wyciągi do sporządzania napojów, Preparaty do produk-
cji wody gazowanej, Moszcz winogronowy, niesfermento-
wany, 33 Alkoholowe ekstrakty owocowe, Alkoholowe kok-
tajle owocowe, Aperitify na bazie napojów alkoholowych, 
Aperitify na bazie wina, Gorzkie nalewki alkoholowe jako 
aperitif, Gotowe koktajle alkoholowe, Gotowe koktajle na ba-
zie wina, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
Japoński słodki napój alkoholowy na bazie ryżu [shiro-zake], 
Koktajle, Koktajle alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, 
Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Mieszanki koktajli al-
koholowych, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje 
alkoholowe na bazie herbaty, Napoje alkoholowe na bazie 
kawy, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe za-
wierające owoce, Napoje energetyczne zawierające alkohol, 
Napoje na bazie rumu, Napoje na bazie wina, Poncz z wina, 
Poncz z rumem, Napoje zawierające wino [szprycer], Napoje 
na bazie wina, soków owocowych i wody gazowanej, Pon-
cze alkoholowe, Sangria, Wina, Wino, Wino winogronowe, 
Winogronowe wino musujące, Wino musujące, Wina musu-
jące, Wina grzane, Wino kuchenne, Grzane wino, Czerwone 
wino, Wino czerwone, Białe wino, Wina alkoholowe, Wina 
wzmacniane, Wina stołowe, Wina różowe, Wino alkoholizo-
wane, Wino owocowe, Wino truskawkowe, Słodkie wina, 
Wino jeżynowe, Wino śliwkowe, Wina niemusujące, Wino 
amontillado, Wina deserowe, Piquette [wino z wytłoczyn wi-
nogronowych], Wina naturalnie musujące, Owocowe wino 
musujące, Musujące białe wina, Musujące wina czerwone, 
Żółte wino ryżowe, Wino z eleuterokoku [Ogapiju], Wina 
o obniżonej zawartości alkoholu, Wino z jeżyny koreańskiej 
[Bokbunjaju], Koreańskie tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], 
Wino z owocu woskownicy czerwonej, Wina o chronionej 
nazwie pochodzenia, Japońskie słodkie wina z winogron za-
wierające ekstrakty z żeń-szenia i kory chinowca, Likiery, Al-
kohol ryżowy, Alkohole destylowane, Miód pitny, Likiery zio-
łowe, Wymieszane napoje alkoholowe, Cydr słodki, Cydr wy-
trawny, Brandy, Dżin, Rum, Wódka, Wiśniówka, Whisky słodo-
wa, Whisky, Sznaps, Pitne alkohole wysokoprocentowe, 
35 Organizacja działalności gospodarczej, Planowanie dzia-
łalności gospodarczej, Promowanie działalności gospodar-
czej, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością handlową, Reklama, Usługi handlu detaliczne-
go związane z napojami alkoholowymi, Zaopatrzenie osób 
trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamó-
wieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi 
[z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z napojami alkoholo-

wymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, 
Usługi informacji handlowej w zakresie wina, Usługi reklamo-
we w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi reklamo-
we w zakresie promocji napojów, Bezobsługowe usługi skle-
pu detalicznego w odniesieniu do napojów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z preparatami do produkcji napojów, Udostępnianie infor-
macji o produktach konsumenckich dotyczących żywności 
lub napojów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą glo-
balnych sieci komputerowych związane z napojami bezalko-
holowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z napojami bezalkoholowymi, 41 Degustacje 
win [usługi rozrywkowe], Degustacje win [usługi edukacyj-
ne], Rozrywka związana z degustacją wina, Imprezy z degu-
stacją win w celach edukacyjnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, 
Szkoły dla kelnerów specjalizujących się w podawaniu win, 
Publikowanie materiałów drukowanych związanych z fran-
cuskimi winami, Rozrywka teatralna, Rozrywka filmowa, Or-
ganizowanie rozrywki, Dyskoteki, Administrowanie [organi-
zacja] działalnością kulturalną, Organizowanie lokalnych wy-
darzeń kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i arty-
stycznych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności roz-
rywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kul-
turalnych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowa-
nie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festi-
wali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Or-
ganizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowa-
nie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie festy-
nów w celach kulturalnych, Organizacja webinariów, Organi-
zacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie im-
prez rekreacyjnych, Organizowanie grupowych zajęć rekre-
acyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kultural-
nych, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Pro-
wadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez kultu-
ralnych, Rozrywka.

(210) 544904 (220) 2022 07 07
(731) SZAŁAŚ JOANNA KOŃSKA CUKIERENKA,  

Komorowo Żuławskie
(540) (znak słowny)
(540) KOŃSKA CUKIERENKA
(510), (511) 31 Pasze zbożowe dla zwierząt, Preparaty spo-
żywcze dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Arty-
kuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, Artykuły jadal-
ne do żucia dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt 
na bazie mleka, Artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające 
wyciągi z roślin, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Zboża prze-
tworzone do spożycia przez zwierzęta, Ziarna przetworzone 
do spożycia przez zwierzęta, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet 
takich towarów jak: pasze zbożowe dla zwierząt, preparaty 
spożywcze dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, ar-
tykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, artykuły ja-
dalne do żucia dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt 
na bazie mleka, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające 
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wyciągi z roślin, mieszanki paszowe dla zwierząt, zboża prze-
tworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna przetworzone 
do spożycia przez zwierzęta.

(210) 544919 (220) 2022 07 08
(731) IZOLBET TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin
(540) (znak słowny)
(540) IDEAL
(510), (511) 1 Spoiwo (kleje), inne niż do zastosowań domo-
wych lub papierniczych, Kleje i preparaty klejące przezna-
czone dla przemysłu, Kleje do użytku w przemyśle budowla-
nym, Kleje do systemów ociepleń, Kleje do styropianu, Kleje 
do glazury, terakoty i gresu, Chemiczne środki czyszczące 
do stosowania w procesach przemysłowych, Kleje do wy-
kańczania i gruntowania, Środki do odtłuszczania stosowane 
w procesach przemysłowych, Chemikalia czyszczące, 2 Po-
włoki, Powłoki gruntowe, Mieszanki gruntujące, Podkłady, 
Uszczelniające podkłady gruntowe, Farby, Farby gruntowe, 
17 Materiały izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Wypełniacze 
izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Płyty izolacyjne, Izolacje 
do budynków z włókna szklanego, Pianka poliuretanowa 
do celów izolacyjnych, 19 Powłoki [materiały budowlane], 
Cement, Wapno, Tynk, Okładzina tynkowa, Tynki suche, mo-
kre i półpłynne, Tynki: szlachetne, akrylowe, krzemianowe, 
silikonowe, mozaikowe, strukturalne, magnetyczne, reno-
wacyjne, Wylewka, Zaprawy budowlane, Zaprawa murarska, 
Masy szpachlowe, Podłogi niemetalowe, Mieszanki cemen-
towe, Asfalt do użytku w pracach dekarskich, Mastyki/masy 
uszczelniające dachowe na bazie asfaltu, Siatka zbrojeniowa 
wykonana z włókien tekstylnych do celów budowlanych, 
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów z zakresu chemii 
budowlanej i materiałów budowlanych, klejów do celów 
przemysłowych i dla budownictwa, gruntów i podkładów 
tynkarskich, zapraw budowlanych, cementu i wapna hydra-
tyzowanego, tynków strukturalnych i mozaikowych, farb 
i gruntów, hydroizolacji na bazie rozpuszczalników organicz-
nych, hydroizolacji na bazie wody, płyt styropianowych, sys-
temów ociepleń budynków, płyt izolacji termicznych, siatek 
do systemów ociepleń, pianek poliuretanowych, pistoletów 
do podawania pianki poliuretanowej.

(210) 544920 (220) 2022 07 09
(731) ZIEMOWSKI PIOTR, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Sztab Lednicki
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Marketing 
imprez i wydarzeń, Organizowanie i przeprowadzanie wy-
darzeń promocyjnych, Promocja [reklama] koncertów, Pro-
mocja sprzedaży, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), Zarządzanie promocją sławnych osób, Promocja 
wydarzeń w internecie, 41 Organizowanie wydarzeń mu-
zycznych, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, 
Organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, Organi-
zacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 45 Organi-
zowanie zgromadzeń religijnych, Organizowanie ceremonii 
religijnych.

(210) 544921 (220) 2022 07 09
(731) DESIGNED BY MONIKA TRESCHER, Kicin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PINTO

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.04, 26.01.06, 26.01.15, 27.05.01, 
27.05.17, 29.01.02, 29.01.04, 29.01.08, 29.01.13

(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 544923 (220) 2022 07 09
(731) KACZANOWICZ MAGDALENA RACJAPIELĘGNACJA, 

Piastów
(540) (znak słowny)
(540) Racjapielęgnacja
(510), (511) 3 Kosmetyki, 35 Dostarczanie informacji doty-
czących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumen-
tom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat to-
warów i usług, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich, Udostępnianie 
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach 
w zakresie kosmetyków, Udzielanie informacji rynkowej 
w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie 
porad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad 
konsumenckich dotyczących produktów, Usługi informacyj-
ne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów do makijażu, Usługi informacyjne i poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielę-
gnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie 
informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marke-
tingowych za pośrednictwem stron internetowych, Infor-
macja marketingowa, Kampanie marketingowe, Marketing 
afiliacyjny, Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, Mar-
keting opierający się na współpracy z influencerem [Influen-
cer marketing], Produkcja filmów reklamowych, Produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, Produkcja materiałów 
reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do ce-
lów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Pro-
dukcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja 
reklam, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promocja towarów przy pomocy influencerów, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez 
sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygo-
towanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów 
reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych prezen-
tacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie handlowych 
tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie 
reklam, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz 
osób trzecich, Przygotowywanie kampanii reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowy-
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wanie prezentacji w celach reklamowych, Przygotowywanie 
publikacji reklamowych, Przygotowywanie reklam, Przygoto-
wywanie reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam 
na zamówienie dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam 
prasowych, Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, 
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publiko-
wanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów 
reklamowych online, Redagowanie tekstów reklamowych, 
Reklama, Reklama online poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów 
reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektronicz-
ne sieci komunikacyjne, Reklama typu „płać za kliknięcie”, 
Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Inter-
netu, Reklamy online, Rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, Sporządzanie raportów do celów marketin-
gowych, Testowanie marki, Tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Tworzenie tekstów reklamowych, Udo-
stępnianie online przewodników reklamowych zawierają-
cych towary i usługi osób trzecich prowadzących handel 
online w Internecie, Umieszczanie reklam, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi promocyj-
ne i reklamowe, Usługi redaktorów w zakresie pisania tek-
stów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe dotyczące 
gazet, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe online, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecz-
nościowych, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], 
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe na rzecz 
innych, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, 
Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności 
marki na rzecz innych, Usługi reklamowe w celu zwiększa-
nia świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowot-
nych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie kwestii społecznych, Usługi reklamo-
we w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie 
spraw środowiskowych, Usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe, w szcze-
gólności w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe 
w zakresie artykułów perfumeryjnych, Usługi reklamowe 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie marketingu 
produktów, Usługi w zakresie publikowania tekstów rekla-
mowych, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w za-
kresie reklamy graficznej, Usługi współpracy z blogerami, 
Wprowadzanie na rynek nowych produktów, 41 Szkolenie 
w zakresie kosmetyki i urody.

(210) 544924 (220) 2022 07 10
(731) JARMUSZCZAK SZYMON STUDIO KREATYWNE JUST 

SITE, Bolesławiec
(540) (znak słowny)
(540) etancerz
(510), (511) 9 Oprogramowanie systemów CMS [system za-
rządzania treścią].

(210) 544927 (220) 2022 07 10
(731) SUN & SNOW RESORTS - MIELNO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Warszawa

(540) (znak słowny)

(540) THE BLUE
(510), (511) 36 Usługi dotyczące nieruchomości, Usługi ad-
ministrowania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieru-
chomościami, Usługi prowadzenia agencji nieruchomości, 
Usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Usługi 
pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, Usługi 
dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi wycen nierucho-
mości, Usługi wynajmowania domów, mieszkań, pomiesz-
czeń, pomieszczeń biurowych, Sprzedaż domów, lokali 
użytkowych i mieszkalnych, Usługi deweloperskie polega-
jące na pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane 
oraz na zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy 
obiektów i lokali mieszkalnych lub usługowych, Finanso-
wanie nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Po-
średnictwo w zakresie obrotu nieruchomościami, 43 Usługi 
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Usługi w zakre-
sie rezerwacji miejsc i zakwaterowania w apartamentach 
na wynajem, Usługi w zakresie wynajmu sal na posiedzenia, 
konferencje, seminaria, spotkania, Usługi restauracyjne, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 544930 (220) 2022 07 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBR SPÓŁKA 

AKCYJNA, Wyrzysk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBR inwestycje

(531) 07.01.08, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 
26.11.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.03, 29.01.11, 07.01.24

(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w za-
kresie wycen, Inwestycje finansowe, Finansowanie inwestycji, 
Inwestycje przemysłowe, Organizowanie inwestycji, Kluby in-
westycyjne, Usługi inwestycyjne, Doradztwo inwestycyjne, 
Zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo inwestycyjne, Anali-
za inwestycyjna, Informacje inwestycyjne, Powiernictwo inwe-
stycyjne, Administrowanie inwestycjami, Finansowanie inwe-
stycji budowlanych, Monitorowanie wyników inwestycji, In-
westycje majątkowe [nieruchomości], Pozyskiwanie inwestycji 
finansowych, Opieka nad inwestycjami, Inwestowanie w nie-
ruchomości, Inwestowanie funduszy międzynarodowych, In-
westowanie funduszy kapitałowych, Usługi finansowo-inwe-
stycyjne, Inwestycje kapitałowe, Administrowanie inwestycja-
mi funduszy, Zarządzanie powiernicze inwestycjami, Analizy 
w zakresie inwestycji, Usługi finansowe dotyczące inwestycji, 
Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo fi-
nansowe dotyczące inwestycji, Planowanie inwestycji w nie-
ruchomości, Informacje finansowe dla inwestorów, Usługi 
konsultacyjne dotyczące inwestycji, Zarządzanie aktywami 
inwestycyjnymi, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Admini-
strowanie funduszami inwestycyjnymi, Monitorowanie fundu-
szy inwestycyjnych, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego, 
Udzielanie informacji inwestycyjnych, Zarządzanie fundusza-
mi inwestycyjnymi, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, 
Inwestowanie funduszy wzajemnych, Fundusze inwestycyjne 
wzajemne, Inwestycje w fundusze powiernicze, Usługi ba-
dawcze dotyczące inwestycji, Udzielanie informacji finanso-
wych inwestorom, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitało-
wych, Zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, 
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Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Administrowanie 
funduszami i inwestycjami, Inwestowanie kapitału w nieru-
chomości, Zarządzanie inwestycjami w akcje, Administrowa-
nie funduszami wspólnego inwestowania, Usługi konsultacyj-
ne w zakresie inwestycji, Doradztwo w zakresie inwestycji ka-
pitałowych, Udzielanie informacji dotyczących inwestycji 
giełdowych, Usługi administracyjne w zakresie inwestycji, Za-
pewnianie inwestycyjnych planów oszczędnościowych, Po-
średnictwo w sprawach inwestycji finansowych, Doradztwo 
w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące inwestycji, Usługi doradcze do-
tyczące inwestycji finansowych, Doradztwo w zakresie inwe-
stycji finansowych, Finansowe i inwestycyjne usługi konsulta-
cyjne, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi w za-
kresie zarządzania inwestycjami, Usługi w zakresie inwestycji 
powierniczych, Usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, Usługi 
finansowych funduszy inwestycyjnych, Doradztwo dotyczące 
inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie doradztwa 
inwestycyjnego, Usługi powiernictwa i doradztwa inwestycyj-
nego, Usługi w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, Usługi 
doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi 
w zakresie kont inwestycyjnych, Usługi kredytowe w zakresie 
inwestycji majątkowych, Nabywanie w celu prowadzenia in-
westycji finansowych, Inwestowanie funduszy na rzecz osób 
trzecich, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nierucho-
mości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usłu-
gi inwestycyjne w zakresie zmiennego ubezpieczenia, Udzie-
lanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwesty-
cyjna), Usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, Orga-
nizowanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, 
usług w zakresie finansowania i ubezpieczenia, Usługi doradz-
twa inwestycyjnego i planowania finansowego, Utrzymywa-
nie kont depozytowych w celach inwestycyjnych, Usługi ban-
kowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, Usługi analiz 
finansowych związane z inwestycjami, Usługi inwestycyjne 
w zakresie kapitału własnego, Usługi inwestycyjne funduszy 
typu private equity, Oszacowania majątku nieruchomego 
(nieruchomości), Wynajem nieruchomości, Agencje nierucho-
mości, Wycena nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, 
Timesharing nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko 
nieruchomości], Powiernictwo nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Administro-
wanie nieruchomościami, Usługi wyceny nieruchomości, Oce-
na nieruchomości [wycena], Usługi nabywania nieruchomo-
ści, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Wycena nieru-
chomości [finansowa], Wyceny finansowe nieruchomości, 
Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieru-
chomości, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Usługi 
kredytowania nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieru-
chomości), Ocena i wycena nieruchomości, Udzielanie poży-
czek na nieruchomość, Zarządzanie powiernicze nierucho-
mościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Wynajmo-
wanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, Organizowanie ograniczonej własności nieru-
chomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomo-
ści, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości, Usługi finansowania zakupu nieruchomości, Usługi 
finansowe dotyczące nieruchomości, Wyceny finansowe nie-
ruchomości dzierżawionych, Ubezpieczenie dla właścicieli 
nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy- nie-
ruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Organizo-
wanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Usługi w zakresie wy-

ceny nieruchomości, Wycena w kwestiach majątku nierucho-
mego, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi za-
rządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w za-
kresie nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nierucho-
mościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wyce-
na i zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Usługi związa-
ne ze współwłasnością nieruchomości, Usługi depozytowe 
w zakresie nieruchomości, Organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem, Administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wła-
sności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, Usługi inwestowania w nieruchomości komer-
cyjne, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nie-
ruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości kor-
poracyjnych, Usługi finansowe dotyczące własności nierucho-
mości, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomo-
ści, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomo-
ści, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Wycena finansowa 
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Dzierżawa nieru-
chomości posiadanych na własność, Usługi w zakresie ubez-
pieczania nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nie-
ruchomości, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpiecze-
niowych, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usłu-
gi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi fi-
nansowe w zakresie nieruchomości, Nabywanie nieruchomo-
ści na rzecz osób trzecich, Usługi zarządzania majątkiem i nie-
ruchomościami, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, 
Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem in-
westycjami w majątek nieruchomy, Wycena finansowa mająt-
ku osobistego i nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, Zapewnianie środków finan-
sowych na rozwój nieruchomości, Usługi pośrednictwa finan-
sowego w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wyszuki-
wania nieruchomości mieszkaniowych, Odbieranie długów 
z tytułu wynajmu nieruchomości, Usługi agencji w zakresie 
dzierżawy nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie zaku-
pu nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, Zabezpieczanie środków finansowych na za-
kup nieruchomości, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy 
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w sys-
temie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Do-
radztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomo-
ści mieszkaniowe, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi agencji nieru-
chomości związane z kupnem i sprzedażą budynków.

(210) 544932 (220) 2022 07 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBR SPÓŁKA 

AKCYJNA, Wyrzysk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBR budownictwo
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(531) 07.01.08, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 
26.11.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.03, 29.01.11, 07.01.24

(510), (511) 37 Usługi doradztwa w zakresie budowy bu-
dynków, Budownictwo, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Bu-
dowa fundamentów, Budowa podłóg, Budowa pomiesz-
czeń, Budowa domów, Budowa przybudówek, Budowa 
kuchni, Budowa ścian, Budowa biur, Budowanie nierucho-
mości, Nadzór budowlany, Budowanie domów, Informacja 
budowlana, Informacja budowlana, Usługi budowlane, 
Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo komercyjne, 
Budowa części budynków, Budowa fundamentów budyn-
ków, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa nieruchomo-
ści mieszkalnych, Wyrównywanie terenu budowy, Usługi 
zarządzania budową, Budowa ścianek działowych, Budowa 
budynków wielorodzinnych, Usługi doradztwa budowlane-
go, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Wynajem na-
rzędzi budowlanych, Wypożyczanie maszyn budowlanych, 
Udzielanie informacji budowlanych, Budowa budynków 
na zamówienie, Budowa domów na zamówienie, Nadzór 
budowlany na miejscu, Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Naprawa i konserwa-
cja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, 
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa 
ścian działowych we wnętrzach, Budowa stoisk i sklepów 
targowych, Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, 
Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Mon-
taż instalacji na placach budowy, Usługi budowlane i na-
prawy budynków, Instalacja narzędzi na placach budowy, 
Usługi doradcze w zakresie budowania, Naprawa lub kon-
serwacja sprzętu budowlanego, Wypożyczanie urządzeń 
stosowanych w budownictwie, Doradztwo dotyczące 
budownictwa mieszkalnego i budynków, Zabezpieczanie 
budynków przed wilgocią podczas ich budowy, Wciąganie 
maszyn związanych z instalacją, naprawą i budownictwem, 
Usługi odnawiania mieszkań, Wznoszenie obszarów miesz-
kalnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, 
Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Na-
prawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Usługi bu-
dowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Instalowanie 
osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, 
Malowanie domów, Usługi malowania domów, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Remont 
nieruchomości, Nadzór nad remontami budynków, Usługi 
doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi w zakre-
sie remontów budynków, Usługi doradcze w zakresie re-
montów budynków, Usługi rozbiórkowe.

(210) 544934 (220) 2022 07 08
(731) LEBIEDŹ JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Muzyczna im. Profesora Kazimierza Pustelaka 

Kazimierz Pustelak

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.13, 
29.01.13

(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, Nagrania muzyczne, Muzyczne nagrania dźwię-
kowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyczne nagrania 
na taśmach, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrane 
płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane kasety wi-
deo z nagraniami muzycznymi, Nagrane taśmy muzyczne, 
Nagrania wideo z muzyką, Nagrane płyty kompaktowe 
z muzyką, 16 Czasopisma muzyczne, Książki drukowane 
w dziedzinie edukacji muzycznej, 35 Promowanie kon-
certów muzycznych, Promowanie muzyki innych poprzez 
dostarczanie portfolio online za pośrednictwem witryn 
internetowych, Usługi handlu detalicznego online obej-
mującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, 
36 Przydzielanie stypendiów naukowych, Sponsorowanie 
działalności rozrywkowej, Sponsorowanie imprez kultural-
nych, Sponsorowanie finansowe, Zbiórki funduszy i spon-
sorowanie finansowe, Sponsorowanie imprez ze sztukami 
wizualnymi, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finan-
sowe, 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
Usługi festiwali muzycznych, Organizowanie festiwali w ce-
lach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, 
Konkursy muzyczne, Organizacja konkursów muzycznych, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie 
konkursów artystycznych, Organizowanie konkursów w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie konkursów za pośred-
nictwem Internetu, Koncerty muzyczne, Koncerty muzycz-
ne na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Organiza-
cja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Organizo-
wanie koncertów muzycznych, Obsługa koncertów mu-
zycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Produkcja 
koncertów muzycznych, Organizowanie imprez muzycz-
nych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Organizowa-
nie widowisk muzycznych, Organizowanie występów mu-
zycznych na żywo, Organizowanie rozrywki wizualnej i mu-
zycznej, Produkcja przedstawień muzycznych, Prezentacja 
przedstawień muzycznych, Reżyserowanie przedstawień 
muzycznych, Występy muzyczne i piosenkarskie, Organiza-
cja imprez kulturalnych i artystycznych, Zarządzanie stroną 
artystyczną występów muzycznych, Nagrywanie muzyki, 
Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, Produkcja 
dzieł muzycznych w studio nagrań, Produkcja muzycznych 
Filmów wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycz-
nych, Produkcja nagrań muzycznych, Nagrywanie i produk-
cja nagrań dźwiękowych, Wynajem instrumentów muzycz-
nych, Usługi bibliotek muzycznych, Wypożyczanie nagrań 
muzycznych i fonograficznych, Muzyczne usługi wydaw-
nicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie 
nagrywania muzyki, Publikowanie tekstów muzycznych, 
Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, Usługi 
wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Nauczanie 
muzyki, Nauka śpiewu, Usługi w zakresie edukacji muzycz-
nej, Usługi szkoleniowe dotyczące ekspresji wokalnej, Usłu-
gi edukacyjne w postaci muzycznych programów telewi-
zyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych.

(210) 544953 (220) 2022 07 11
(731) SMCG SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) STECEK & MATKOWSKI CAPITAL GROUP

(531) 26.04.01, 26.04.19, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w zakresie transfor-
macji cyfrowej, Doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organi-
zacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej.

(210) 544962 (220) 2022 07 11
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) DEPORIUM
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty i substancje farma-
ceutyczne do użytku w urologii, Preparaty farmaceutyczne 
stosowane w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego.

(210) 544964 (220) 2022 07 11
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) BREMSADON
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty i substancje farma-
ceutyczne do użytku w urologii, Preparaty farmaceutyczne 
stosowane w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego.

(210) 544965 (220) 2022 07 11
(731) BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Bielawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOWIE KARKONOSKI FULL

(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.05, 07.11.25
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 544968 (220) 2022 07 11
(731) WENZHOU SOGU TECHNOLOGY CO., LTD,  

Wenzhou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOGU

(531) 27.05.01
(510), (511)    25 Cholewki obuwia, podeszwa, wkładki do butów.

(210) 544969 (220) 2022 07 11
(731) KOBREŃ ADAM ADAMKO, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLOUD APARTMENTS

(531) 01.15.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości.

(210) 544972 (220) 2022 07 11
(731) VET-ANIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty do kąpieli nie zawierające substan-
cji leczniczych, Sole kąpielowe do celów innych niż leczni-
cze, 5 Białkowe suplementy dla zwierząt, Dodatki lecznicze 
do pożywienia zwierząt, Dodatki antybiotykowe do pasz 
dla zwierząt, Dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, 
do celów medycznych, Kąpiele w płynie odkażającym dla 
zwierząt [preparaty], Lecznicze suplementy do pasz dla 
zwierząt, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Preparaty 
farmaceutyczne dla zwierząt, Suplementy lecznicze do żyw-
ności dla zwierząt, Leki do celów weterynaryjnych, Suple-
menty diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla zwie-
rząt domowych, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy 
do żywności dla zwierząt (lecznicze), Suplementy witamino-
we dla zwierząt, Suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt 
gospodarskich, Suplementy witaminowe i mineralne dla 
zwierząt domowych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
leczniczych, Leki ziołowe, Lecznicze napary ziołowe, Spraye 
ziołowe do celów medycznych, Suplementy ziołowe, Suple-
menty ziołowe w płynie, Ziołowe maści na rany na skórze dla 
zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegające swędze-
niu dla zwierząt domowych, Pasza lecznicza dla zwierząt, Far-
maceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty i substancje 
lecznicze, Preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt, Wyciągi 
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z roślin leczniczych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wywary z ziół 
leczniczych, Zioła lecznicze, 30 Herbaty ziołowe, inne niż 
do celów leczniczych, 31 Pszczoły, Drożdże jako pasza dla 
zwierząt, Algarobilla [pasza dla zwierząt], Glony jako pasza 
dla zwierząt, Pasza dla koni, Mieszanka paszowa dla zwie-
rząt, 35 Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz ma-
teriałów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Organizacja tar-
gów w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, Organizowanie targów i wy-
staw, Planowanie i prowadzenie targów handlowych, wy-
staw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, 
41 Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -).

(210) 544973 (220) 2022 07 11
(731) PRENATALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01, 02.03.01, 02.03.02, 02.03.03, 
02.05.01, 02.05.06, 02.07.01, 02.07.09

(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty toaletowe dla dzieci, 
Kosmetyki i preparaty toaletowe dla kobiet w ciąży i po po-
rodzie, 5 Produkty farmaceutyczne i preparaty medyczna dla 
kobiet w ciąży i po porodzie, Produkty farmaceutyczne i pre-
paraty medyczne dla niemowląt i dzieci, Środki sanitarne dla 
kobiet w ciąży i po porodzie, Środki sanitarne dla niemowląt 
i dzieci, Żywność dla niemowląt, Żywność dla dzieci, Suple-
menty diety dla kobiet i dzieci, 9 Publikacje elektroniczne, 
10 Urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlę-
tami, 16 Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Publikacje dru-
kowane, 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemni-
ki dla niemowląt i dzieci, Przybory kosmetyczne i do higieny 
dla niemowląt i dzieci, 29 Napoje na bazie mleka, Napoje 
na bazie mleka roślinnego.

(210) 544975 (220) 2022 07 11
(731) KRZAK KRYSTIAN CALIFORNIA SUSHI BAR, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dickery

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 30 Gofry, Gofry czekoladowe, Gofry z polewą 
czekoladową.

(210) 544986 (220) 2022 07 11
(731) INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Infermedica Triage
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie kompute-
rowe, Komputerowe oprogramowanie układowe, Kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe 
oprogramowanie dla medycyny, Programy komputero-
we [oprogramowanie do pobrania], Oprogramowanie 
komputerowe do kompresji danych, Oprogramowanie 
komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, Opro-
gramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, 
Oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, 
Oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego 
dostarczania treści, Interaktywne oprogramowanie kom-
puterowe umożliwiające wymianę informacji, Oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające udostępnianie infor-
macji za pomocą sieci łączności, Oprogramowanie kom-
puterowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji 
(API), Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania 
w systemach wspomagających podejmowania decyzji 
medycznych, Oprogramowanie do przeszukiwania i odnaj-
dowania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcz-
nych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfro-
wych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicz-
nych, API w informatycznych rozwiązaniach medycznych, 
Urządzenia sztucznej inteligencji, Oprogramowanie oparte 
o technologię sztucznej inteligencji w rozwiązaniach in-
formatycznych dla medycyny i usług medycznych, Opro-
gramowanie do zdalnej diagnostyki, Oprogramowanie 
komputerowe zdolne do rozumienia i analizy zapytań czło-
wieka i formułowania na nie odpowiedzi, Oprogramowa-
nie komputerowe, które na podstawie danych jest zdolne 
do wnioskowania w sposób naśladujący myślenie człowie-
ka, Oprogramowanie wspomagające podejmowanie decy-
zji w dziedzinie medycyny w oparciu o „inteligentny system 
wspomagania decyzji”, Inteligentny system komputerowy 
wspomagania decyzji w dziedzinie medycyny, 42 Usługi 
diagnostyki komputerowej, Przygotowywanie programów 
komputerowych do przetwarzania danych, Oprogramo-
wanie komputerowe (wypożyczanie), Oprogramowanie 
komputerowe dla medycyny (projektowanie, instalacja, 
aktualizacja i wypożyczanie), API w informatycznych roz-
wiązaniach medycznych (projektowanie, instalacja, aktu-
alizacja i wypożyczanie), Oprogramowanie komputerowe 
(projektowanie), Oprogramowanie komputerowe (insta-
lacja), Oprogramowanie komputerowe (aktualizacja), Dia-
gnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, 
Projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, 
Projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, Projek-
towanie i opracowywanie medycznej aparatury diagno-
stycznej, Projektowanie, instalacja, aktualizacja i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego zdolnego do rozumie-
nia i analizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpo-
wiedzi, 44 Przeprowadzanie diagnozy chorób, Usługi me-
dyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Anali-
za zachowania do celów medycznych, Badania medyczne, 
Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, Informacja medyczna, Konsul-
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tacje medyczne, Organizowanie leczenia medycznego, Po-
radnictwo medyczne, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdro-
wia, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii me-
dycznych, Udostępnianie informacji medycznej, Udzielanie 
informacji dotyczących medycyny, Udzielanie informacji 
związanych z usługami medycznymi, Usługi analiz me-
dycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi dorad-
cze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi 
w zakresie leczenia medycznego, Usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi 
informacji medycznej, Usługi informacji medycznej świad-
czone za pośrednictwem internetu, Usługi informacyjne 
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi poradnictwa medycz-
nego, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, 
Usługi telemedyczne, Usługi w zakresie analiz medycznych, 
Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, 
Wydawania raportów medycznych, Udzielanie informacji 
zdrowotnej, Usługi analiz medycznych związane z diagno-
zowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów.

(210) 544987 (220) 2022 07 11
(731) INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Infermedica Intake
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputero-
we, Komputerowe oprogramowanie układowe, Kompute-
rowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogra-
mowanie dla medycyny, Programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], Oprogramowanie komputero-
we do kompresji danych, Oprogramowanie komputerowe 
do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania dokumentami, Oprogramo-
wanie komputerowe do celów biznesowych, Oprogramo-
wanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania 
treści, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wymianę informacji, Oprogramowanie komputero-
we umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci 
łączności, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako 
interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie 
komputerowe do wykorzystania w systemach wspoma-
gających podejmowania decyzji medycznych, Oprogra-
mowanie do przeszukiwania i odnajdowania informacji 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie 
komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych 
elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych 
użytkowych urządzeniach elektronicznych, API w informa-
tycznych rozwiązaniach medycznych, Urządzenia sztucz-
nej inteligencji, Oprogramowanie oparte o technologię 
sztucznej inteligencji w rozwiązaniach informatycznych dla 
medycyny i usług medycznych, Oprogramowanie do zdal-
nej diagnostyki, Oprogramowanie komputerowe zdolne 
do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formułowa-
nia na nie odpowiedzi, Oprogramowanie komputerowe, 
które na podstawie danych jest zdolne do wnioskowania 
w sposób naśladujący myślenie człowieka, Oprogramo-
wanie wspomagające podejmowanie decyzji w dziedzinie 
medycyny w oparciu o „inteligentny system wspomagania 
decyzji”, Inteligentny system komputerowy wspomagania 
decyzji w dziedzinie medycyny, 42 Usługi diagnostyki kom-
puterowej, Przygotowywanie programów komputerowych 
do przetwarzania danych, Oprogramowanie komputero-

we (wypożyczanie), Oprogramowanie komputerowe dla 
medycyny (projektowanie, instalacja, aktualizacja i wypo-
życzanie), API w informatycznych rozwiązaniach medycz-
nych (projektowanie, instalacja, aktualizacja i wypożycza-
nie), Oprogramowanie komputerowe (projektowanie), 
Oprogramowanie komputerowe (instalacja), Oprogramo-
wanie komputerowe (aktualizacja), Diagnozowanie błę-
dów w oprogramowaniu komputerowym, Projektowanie 
i opracowywanie aparatury diagnostycznej, Projektowanie 
urządzeń i sprzętu diagnostycznego, Projektowanie i opra-
cowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, Projekto-
wanie, instalacja, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego zdolnego do rozumienia i analizy zapytań 
człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, 44 Przepro-
wadzanie diagnozy chorób, Usługi medyczne do celów dia-
gnostyki chorób ciała człowieka, Analiza zachowania do ce-
lów medycznych, Badania medyczne, Badania w zakresie 
diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo dotyczące ochrony 
zdrowia, Informacja medyczna, Konsultacje medyczne, 
Organizowanie leczenia medycznego, Poradnictwo me-
dyczne, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Przy-
gotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, 
Udostępnianie informacji medycznej, Udzielanie informacji 
dotyczących medycyny, Udzielanie informacji związanych 
z usługami medycznymi, Usługi analiz medycznych związa-
ne z leczeniem pacjentów, Usługi doradcze i informacyjne 
w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne doty-
czące produktów medycznych, Usługi w zakresie leczenia 
medycznego, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi doradcze 
związane z usługami medycznymi, Usługi informacji me-
dycznej, Usługi informacji medycznej świadczone za po-
średnictwem internetu, Usługi informacyjne w zakresie 
opieki zdrowotnej, Usługi poradnictwa medycznego, Usłu-
gi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi tele-
medyczne, Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi 
w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, Wydawa-
nia raportów medycznych, Udzielanie informacji zdrowot-
nej, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem 
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów.

(210) 544988 (220) 2022 07 11
(731) INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Infermedica Follow-up
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputero-
we, Komputerowe oprogramowanie układowe, Kompute-
rowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogra-
mowanie dla medycyny, Programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], Oprogramowanie komputero-
we do kompresji danych, Oprogramowanie komputerowe 
do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania dokumentami, Oprogramo-
wanie komputerowe do celów biznesowych, Oprogramo-
wanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania 
treści, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wymianę informacji, Oprogramowanie kompute-
rowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą 
sieci łączności, Oprogramowanie komputerowe do użytku 
jako interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramo-
wanie komputerowe do wykorzystania w systemach wspo-
magających podejmowania decyzji medycznych, Opro-
gramowanie do przeszukiwania i odnajdowania informacji 
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za pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie 
komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych 
elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych 
użytkowych urządzeniach elektronicznych, API w informa-
tycznych rozwiązaniach medycznych, Urządzenia sztucz-
nej inteligencji, Oprogramowanie oparte o technologię 
sztucznej inteligencji w rozwiązaniach informatycznych dla 
medycyny i usług medycznych, Oprogramowanie do zdal-
nej diagnostyki, Oprogramowanie komputerowe zdolne 
do rozumienia i analizy zapytań człowieka i formułowa-
nia na nie odpowiedzi, Oprogramowanie komputerowe, 
które na podstawie danych jest zdolne do wnioskowania 
w sposób naśladujący myślenie człowieka, Oprogramo-
wanie wspomagające podejmowanie decyzji w dziedzinie 
medycyny w oparciu o „inteligentny system wspomagania 
decyzji”, Inteligentny system komputerowy wspomaga-
nia decyzji w dziedzinie medycyny, 42 Usługi diagnostyki 
komputerowej, Przygotowywanie programów kompute-
rowych do przetwarzania danych, Oprogramowanie kom-
puterowe (wypożyczanie), Oprogramowanie komputero-
we dla medycyny (projektowanie, instalacja, aktualizacja 
i wypożyczanie), API w informatycznych rozwiązaniach 
medycznych (projektowanie, instalacja, aktualizacja i wy-
pożyczanie), Oprogramowanie komputerowe (projekto-
wanie), Oprogramowanie komputerowe (instalacja), Opro-
gramowanie komputerowe (aktualizacja), Diagnozowanie 
błędów w oprogramowaniu komputerowym, Projektowa-
nie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, Projekto-
wanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, Projektowanie 
i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, 
Projektowanie, instalacja, aktualizacja i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego zdolnego do rozumienia i ana-
lizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi, 
44 Przeprowadzanie diagnozy chorób, Usługi medyczne 
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Analiza za-
chowania do celów medycznych, Badania medyczne, 
Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, Informacja medyczna, Konsul-
tacje medyczne, Organizowanie leczenia medycznego, Po-
radnictwo medyczne, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdro-
wia, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii me-
dycznych, Udostępnianie informacji medycznej, Udzielanie 
informacji dotyczących medycyny, Udzielanie informacji 
związanych z usługami medycznymi, Usługi analiz me-
dycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi dorad-
cze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi 
w zakresie leczenia medycznego, Usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi 
informacji medycznej, Usługi informacji medycznej świad-
czone za pośrednictwem internetu, Usługi informacyjne 
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi poradnictwa medycz-
nego, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, 
Usługi telemedyczne, Usługi w zakresie analiz medycznych, 
Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, 
Wydawania raportów medycznych, Udzielanie informacji 
zdrowotnej, Usługi analiz medycznych związane z diagno-
zowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów.

(210) 544991 (220) 2022 07 12
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowny)

(540) Druid
(510), (511) 20 Fotele, fotele biurowe, fotele obrotowe, fotele 
dla graczy, krzesła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, krzesła 
dla graczy, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.

(210) 544995 (220) 2022 07 12
(731) LNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LECIM NA SZCZECIN

(531) 18.05.08, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 544997 (220) 2022 07 11
(731) INVESTERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEZ.NET

(531) 06.01.04, 26.11.03, 26.11.07, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 42 Administracja serwerów, Planowanie, pro-
jektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz 
osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do przechowywania danych, Projektowanie i opracowy-
wanie systemów do wprowadzania danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Pro-
jektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, 
Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony 
komórkowe, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji da-
nych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie sieci kom-
puterowej, Zarządzanie projektami komputerowymi, Zdalne 
administrowanie serwerem.

(210) 545001 (220) 2022 07 11
(731) ALEKSIEJEW ALEKSANDER FHU AVC, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPACOWANE

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.02.16, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje dla tu-
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rystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje 
z grillem, Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Udzielanie informacji związanych 
z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi barów 
i restauracji, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi 
restauracji fast-food, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie 
gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 
Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w za-
kresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje.

(210) 545004 (220) 2022 07 12
(731) HAIRMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SKYCLINIC
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem medycznym, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, 44 Usłu-
gi informacji medycznej, Usługi informacyjne w zakresie 
opieki medycznej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi 
medyczne, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Kli-
niki medyczne, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
Chirurgia plastyczna, Usługi salonów piękności, Chirurgia ko-
smetyczna, Zabiegi kosmetyczne.

(210) 545005 (220) 2022 07 11
(731) KUFFEL-IBRAHIM ZUZANNA BUJANY KONIK, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Bujany Konik
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Barbering, 
Stylizowanie włosów głowy (brody) mężczyzn, Golenie wło-
sów głowy (brody) mężczyzn, Pielęgnowanie włosów głowy 
(brody) mężczyzn, Zabiegi kosmetyczne dla mężczyzn, Usłu-
gi w zakresie urody dla mężczyzn.

(210) 545011 (220) 2022 07 11
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez GŁÓWNEGO 

INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) c-KOB Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13, 24.17.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe służące 
do prowadzenia książki obiektu budowlanego, 35 Usługi po-
legające na rejestracji, tworzeniu, systematyzacji informacji 
zapisanej w formie cyfrowej, Administrowanie, aktualizacja, 
systematyzacja i utrzymywanie bazy danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, doradztwo i pomoc w zakresie prowa-
dzenia książki obiektu budowlanego, 37 Usługi pomocnicze 
w budownictwie, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń 

w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego, kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, 42 Mo-
dyfikowanie, aktualizacja, utrzymanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 545012 (220) 2022 07 11
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBR SPÓŁKA 

AKCYJNA, Wytrzysk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBR grupa

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.03

(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Administrowanie 
sprzedażą, Aukcje nieruchomości, Sprzedaż aukcyjna nieru-
chomości, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa marketin-
gowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych, Organizacja i prze-
prowadzanie aukcji nieruchomości, Zarządzanie mieszka-
niami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposaże-
niem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
posażeniem domu, Administrowanie działalnością gospo-
darczą, Administrowanie dotyczące marketingu, Admini-
strowanie konkursami w celach reklamowych, Administro-
wanie zawodami w celach reklamowych, Administrowanie 
w zakresie oceny przedsiębiorstw, Administrowanie doty-
czące planowania działalności gospodarczej, Administra-
cyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Usługi 
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, 
Usługi doradcze w zakresie administrowania przedsiębior-
stwem, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie sprzeda-
żą i bazą klientów, Usługi administracyjne w zakresie kiero-
wania na konsultacje do generalnych wykonawców bu-
dowlanych, Zarządzanie personelem, Zarządzanie działal-
nością handlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pomoc w zarządzaniu, Za-
rządzanie relacjami z klientami, Pomoc w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Nadzór nad zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, Administrowanie i zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, Analiza danych biz-
nesowych, Opracowywanie statystyk biznesowych, Analiza 
zysków biznesowych, Analiza trendów biznesowych, Anali-
za zarządzania w biznesie, Strategiczna analiza biznesowa, 
Analizy biznesowe rynków, Wsparcie w dziedzinie promocji 
biznesu, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Bada-
nia rynku i analizy biznesowe, Pomoc biznesowa przy pro-
wadzeniu przedsiębiorstw, Konsultacje w dziedzinie wycen 
biznesowych, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie wycen, Inwestycje finansowe, Finansowanie in-
westycji, Inwestycje przemysłowe, Organizowanie inwesty-
cji, Kluby inwestycyjne, Usługi inwestycyjne, Doradztwo 
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inwestycyjne, Zarządzanie inwestycjami, Pośrednictwo in-
westycyjne, Analiza inwestycyjna, Informacje inwestycyjne, 
Powiernictwo inwestycyjne, Administrowanie inwestycja-
mi, Finansowanie inwestycji budowlanych, Monitorowanie 
wyników inwestycji, Inwestycje majątkowe [nieruchomo-
ści], Pozyskiwanie inwestycji finansowych, Opieka nad in-
westycjami, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestowanie 
funduszy międzynarodowych, Inwestowanie funduszy ka-
pitałowych, Usługi finansowo-inwestycyjne, Inwestycje ka-
pitałowe, Administrowanie inwestycjami funduszy, Zarzą-
dzanie powiernicze inwestycjami, Analizy w zakresie inwe-
stycji, Usługi finansowe dotyczące inwestycji, Zarządzanie 
finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe do-
tyczące inwestycji, Planowanie inwestycji w nieruchomo-
ści, Informacje finansowe dla inwestorów, Usługi konsulta-
cyjne dotyczące inwestycji, Zarządzanie aktywami inwe-
stycyjnymi, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Administro-
wanie funduszami inwestycyjnymi, Monitorowanie fundu-
szy inwestycyjnych, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego, 
Udzielanie informacji inwestycyjnych, Zarządzanie fundu-
szami inwestycyjnymi, Zarządzanie portfelem inwestycyj-
nym, Inwestowanie funduszy wzajemnych, Fundusze inwe-
stycyjne wzajemne, Inwestycje w fundusze powiernicze, 
Usługi badawcze dotyczące inwestycji, Udzielanie informa-
cji finansowych inwestorom, Doradztwo dotyczące inwe-
stycji kapitałowych, Zarządzanie funduszem inwestycyjno-
-kapitałowym, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 
Administrowanie funduszami i inwestycjami, Inwestowanie 
kapitału w nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w ak-
cje, Administrowanie funduszami wspólnego inwestowa-
nia, Usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji, Doradztwo 
w zakresie inwestycji kapitałowych, Udzielanie informacji 
dotyczących inwestycji giełdowych, Usługi administracyj-
ne w zakresie inwestycji, Zapewnianie inwestycyjnych pla-
nów oszczędnościowych, Pośrednictwo w sprawach inwe-
stycji finansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji miesz-
kaniowych, Skomputeryzowane usługi informacyjne doty-
czące inwestycji, Usługi doradcze dotyczące inwestycji fi-
nansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, 
Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Usługi do-
radcze związane z inwestycjami, Usługi w zakresie zarzą-
dzania inwestycjami, Usługi w zakresie inwestycji powierni-
czych, Usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, Usługi finanso-
wych funduszy inwestycyjnych, Doradztwo dotyczące in-
westowania w nieruchomości, Usługi w zakresie doradztwa 
inwestycyjnego, Usługi powiernictwa i doradztwa inwesty-
cyjnego, Usługi w zakresie powiernictwa inwestycyjnego, 
Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi w zakresie kont inwestycyjnych, Usługi kredyto-
we w zakresie inwestycji majątkowych, Nabywanie w celu 
prowadzenia inwestycji finansowych, Inwestowanie fundu-
szy na rzecz osób trzecich, Usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania 
w nieruchomości, Usługi inwestycyjne w zakresie zmienne-
go ubezpieczenia, Udzielanie gwarancji finansowych i po-
ręczeń (bankowość inwestycyjna), Usługi doradcze w za-
kresie inwestycji i finansów, Organizowanie inwestycji, 
zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, usług w zakresie 
finansowania i ubezpieczenia, Usługi doradztwa inwesty-
cyjnego i planowania finansowego, Utrzymywanie kont 
depozytowych w celach inwestycyjnych, Usługi bankowo-
ści inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, Usługi analiz 
finansowych związane z inwestycjami, Usługi inwestycyjne 
w zakresie kapitału własnego, Usługi inwestycyjne fundu-
szy typu private equity, Oszacowania majątku nieruchome-
go (nieruchomości), Wynajem nieruchomości, Agencje nie-
ruchomości, Wycena nieruchomości, Finansowanie nieru-

chomości, Timesharing nieruchomości, Dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], Powiernictwo nierucho-
mości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nierucho-
mościami, Administrowanie nieruchomościami, Usługi wy-
ceny nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Usłu-
gi nabywania nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Wyce-
ny finansowe nieruchomości, Ubezpieczenie wyposażenia 
nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Fi-
nansowanie konsorcjalne nieruchomości, Ubezpieczenia 
majątkowe [nieruchomości], Usługi kredytowania nieru-
chomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Ocena 
i wycena nieruchomości, Udzielanie pożyczek na nierucho-
mość, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi 
zarządzania nieruchomościami, Wynajmowanie pomiesz-
czeń biurowych [nieruchomości], Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlo-
wych, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomo-
ści, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi konsultacyjne do-
tyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości, Usługi finansowania zakupu nieruchomości, 
Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Wyceny finan-
sowe nieruchomości dzierżawionych, Ubezpieczenie dla 
właścicieli nieruchomości, Zapewnienie finansowania roz-
budowy nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieru-
chomości, Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], 
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Wycena w kwe-
stiach majątku nieruchomego, Usługi związane z mająt-
kiem nieruchomym, Usługi zarządzania majątkiem nieru-
chomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Po-
życzki pod zastaw nieruchomości, Usługi związane 
ze współwłasnością nieruchomości, Usługi depozytowe 
w zakresie nieruchomości, Organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem, Administrowanie sprawami finansowy-
mi dotyczącymi nieruchomości, Usługi doradcze dotyczą-
ce własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
wyceny nieruchomości, Usługi inwestowania w nierucho-
mości komercyjne, Skomputeryzowane usługi informacyj-
ne dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości korporacyjnych, Usługi finansowe dotyczą-
ce własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
rozbudowy nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczenio-
we w zakresie nieruchomości, Nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], Doradztwo w dziedzinie zakupu nieru-
chomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], Dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na własność, Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomo-
ści, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Wyceny 
nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Planowa-
nie finansów w zakresie nieruchomości, Udzielanie infor-
macji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi badawcze 
dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi finansowe 
w zakresie nieruchomości, Nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Usługi zarządzania majątkiem i nie-
ruchomościami, Usługi w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomo-
ściami, Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieru-
chomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z za-
rządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Wycena 
finansowa majątku osobistego i nieruchomości, Usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Za-
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pewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, 
Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomo-
ści, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości miesz-
kaniowych, Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieru-
chomości, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nierucho-
mości, Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, 
Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
Zabezpieczanie środków finansowych na zakup nierucho-
mości, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nierucho-
mości, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie 
timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami biurowymi, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, 
Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieru-
chomości mieszkaniowe, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą bu-
dynków, 37 Usługi doradztwa w zakresie budowy budyn-
ków, Budownictwo, Usługi generalnych wykonawców bu-
dowlanych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budo-
wa fundamentów, Budowa podłóg, Budowa pomieszczeń, 
Budowa domów, Budowa przybudówek, Budowa kuchni, 
Budowa ścian, Budowa biur, Budowanie nieruchomości, 
Nadzór budowlany, Budowanie domów, Informacja bu-
dowlana, Usługi budowlane, Budownictwo mieszkaniowe, 
Budownictwo komercyjne, Budowa części budynków, Bu-
dowa fundamentów budynków, Budowa bloków mieszkal-
nych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Wyrównywa-
nie terenu budowy, Usługi zarządzania budową, Budowa 
ścianek działowych, Budowa budynków wielorodzinnych, 
Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne 
[budownictwo], Wynajem narzędzi budowlanych, Wypoży-
czanie maszyn budowlanych, Udzielanie informacji bu-
dowlanych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa 
domów na zamówienie, Nadzór budowlany na miejscu, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Nadzór nad budowa-
niem konstrukcji, Naprawa i konserwacja rusztowań bu-
dowlanych oraz platform budowlanych, Budowa budyn-
ków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa ścian działo-
wych we wnętrzach, Budowa stoisk i sklepów targowych, 
Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Budowa bu-
dynków produkcyjnych i przemysłowych, Montaż instalacji 
na placach budowy, Usługi budowlane i naprawy budyn-
ków, Instalacja narzędzi na placach budowy, Usługi dorad-
cze w zakresie budowania, Naprawa lub konserwacja sprzę-
tu budowlanego, Wypożyczanie urządzeń stosowanych 
w budownictwie, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i budynków, Zabezpieczanie budynków 
przed wilgocią podczas ich budowy, Wciąganie maszyn 
związanych z instalacją, naprawą i budownictwem, Usługi 
odnawiania mieszkań, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, 
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Konstru-
owanie budynków mieszkalnych i handlowych, Naprawa 
i konserwacja budynków mieszkalnych, Usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, Instalowanie osprzętu 
i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Malowanie 
domów, Usługi malowania domów, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem na-
rzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego, Remont nieruchomości, 
Nadzór nad remontami budynków, Usługi doradcze doty-
czące remontów budynków, Usługi w zakresie remontów 
budynków, Usługi doradcze w zakresie remontów budyn-
ków, Usługi rozbiórkowe.

(210) 545013 (220) 2022 07 12
(731) URBAŚ JUSTYNA OBERŻA PRL, Sokolec
(540) (znak słowny)
(540) Oberża PRL
(510), (511) 43 Restauracje dla turystów, Restauracje oferują-
ce dania na wynos, Bary, Imprezy firmowe [zapewnianie je-
dzenia i napojów], Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi ba-
rów i restauracji, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napo-
je], Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 545021 (220) 2022 07 12
(731) COLWAY J. ZYCH, N. ZYCH SPÓŁKA JAWNA, 

Koleczkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLWAY

(531) 26.15.01, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 3 Środki do higieny jamy ustnej, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, Balsamy, inne niż do celów me-
dycznych, Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Ko-
smetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w go-
towych zestawach, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Olej-
ki do celów kosmetycznych, Olejki mineralne [kosmetyki], 
Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne o działaniu wy-
szczuplającym, Preparaty ścierne do ciała, Zestawy kosmety-
ków, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, 
Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmety-
ki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy 
[kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc 
[kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Kosmetyki do ust, 5 Mineralne su-
plementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Probiotyki 
(suplementy), Preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety 
dla sportowców, Suplementy diety do użytku medycznego, 
Suplementy diety w proszku zawierające zarodniki Ganoder-
ma lucidum, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Suplementy 
odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, Suplemen-
ty prebiotyczne, Suplementy z siarą, Suplementy wzmacnia-
jące zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane 
profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
diety, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie arty-
kułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z przyborami toaletowymi, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Zarządza-
nie personelem zajmującym się sprzedażą.

(210) 545022 (220) 2022 07 11
(731) FOXESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FOX AIR

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 11 Urządzenia do ogrzewania i chłodzenia oraz 
do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

(210) 545024 (220) 2022 07 11
(731) FOXESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOX AIR

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.13.25
(510), (511) 11 Urządzenia do ogrzewania i chłodzenia oraz 
do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

(210) 545027 (220) 2022 07 11
(731) WALWES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Walwes International
(510), (511) 10 Jednorazowe ochraniacze na obuwie do ce-
lów medycznych, Odzież ochronna do celów medycznych.

(210) 545028 (220) 2022 07 12
(731) LIPIŃSKI ZDZISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FENIMARK, 
Stara Gorzelnia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURA RESIDENCE

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 05.03.13, 05.03.14, 07.01.24, 
26.13.25

(510), (511) 36 Działalność deweloperska z zakresu budow-
nictwa mieszkaniowego, Usługi administrowania nierucho-
mościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami par-
kingowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie osiedli mieszkaniowych, Usługi dzierżawy nieruchomości, 
lokali i powierzchni użytkowej, Usługi w zakresie sprzedaży 
i wynajmu nieruchomości, wynajmu budynków, lokali miesz-
kalnych i użytkowych.

(210) 545029 (220) 2022 07 12
(731) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FF Fine Flats

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 37 Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe, 
Budowa nieruchomości [budownictwo].

(210) 545030 (220) 2022 07 12
(731) SITARZ JAN P.P.H.U. TEJAN, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK WHITE

(531) 27.05.01, 29.01.04, 03.01.06, 03.01.24
(510), (511) 3 Produkty do mycia rąk, Preparaty do mycia rąk, 
Środki do mycia rąk, 35 Usługi w zakresie handlu towarami 
kosmetycznymi, chemią gospodarczą i artykułami BHP, Re-
klama i zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów kosmetycznych, chemii gospodarczej i artykułów BHP 
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i hurtowo lub 
detalicznie kupować w sklepie, hurtowni, sprzedaży wysył-
kowej oraz w witrynie (sklepie) internetowej.

(210) 545031 (220) 2022 07 12
(731) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FF Fine Floor
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(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.11.01, 26.11.08, 27.01.05, 29.01.13
(510), (511) 19 Podłogi betonowe, Cementowe powło-
ki ścienne, Cementowe powłoki wzmacniające, Cementy 
do użytku w budownictwie, Mikrocementy jako powłoki 
ścian, sufitów i podłóg.

(210) 545038 (220) 2022 07 12
(731) IQ VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iQ VISION

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.04.04, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, soczewki 
do okularów, 35 Prowadzenie sklepu, w tym sklepu interne-
towego w zakresie szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, szkła 
do okularów, okulary, binokle, Prowadzenie hurtowni oraz 
sprzedaż wysyłkowa w zakresie szkła kontaktowe, szkła ko-
rekcyjne, szkła do okularów, okulary, binokle, 39 Dostarczanie 
towarów konsumpcyjnych.

(210) 545041 (220) 2022 07 12
(731) RAWSKI MAREK DOMEK NA ROZTOCZU,  

Horyniec-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMEK NA ROZTOCZU

(531) 07.01.09, 05.01.03, 05.01.08, 27.05.09, 27.05.24
(510), (511) 36 Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
43 Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajem zakwaterowanie 
tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wy-
najmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.

(210) 545049 (220) 2022 07 12
(731) SMOLICZ -ADAMCZAK HANNA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO- HANDLOWO -USŁUGOWE  
ILUMNI LIGHT, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) ILUMNI
(510), (511) 11 Oświetlenie ścienne, Oświetlenie dekora-
cyjne, Lampy stojące, Lampy podłogowe, Lampy wiszące, 
Lampy ścienne, Oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, 
Żyrandole, Kinkiety, Plafony, 42 Projektowanie oświetlenia 
i systemów świetlnych, Projektowanie mebli, Projektowanie 
lamp i urządzeń do oświetlania.

(210) 545136 (220) 2022 07 14
(731) SIECZKA ANETA ANES, Łączany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chill BISTRO & PUB

(531) 01.01.01, 01.01.03, 01.01.10, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11, 11.01.04, 11.03.03, 11.03.20, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.05.04, 26.05.16, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.12, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 
26.13.01

(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwu-
jące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, 
Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Udostępnianie opinii 
na temat restauracji, Udostępnianie opinii na temat restau-
racji i barów, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Usługi barów 
i restauracji, Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania 
restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji 
chińskich, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji hisz-
pańskich, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji 
japońskich, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi 
restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi 
restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji szybkiej 
obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje 
się na oczach klientów, Usługi restauracji washoku, Usługi re-
stauracji z daniami ramen, Usługi rezerwacji miejsc w restau-
racjach, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 545248 (220) 2022 07 18
(731) PYZNAR MAGDALENA IMAGDANATION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zucare

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do włosów, Odżywki 
stosowane na włosy, Płyny do kuracji wzmacniających włosy, 
Preparaty wygładzające i prostujące włosy.
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(210) 545342 (220) 2022 07 20
(731) HAVRYLENKO ANHELINA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) VYSHUKANA
(510), (511) 35 Prezentowanie towarów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej arty-
kułów kosmetycznych, 44 Depilacja woskiem, Doradztwo 
dotyczące kosmetyków, Doradztwo świadczone za pośred-
nictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo 
w zakresie urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pie-
lęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Nakła-
danie produktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na twarz, Pielęgnacja urody, Salony 
piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Usługi 
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, 
Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone 
przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgna-
cji ciała, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi spa, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w za-
kresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji uro-
dy świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi woskowania 
ciała ludzkiego, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Higiena i pielę-

gnacja urody dla ludzi, Aromaterapia, Informacje dotyczące 
masażu, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż shiatsu, Masaż 
tkanek głębokich, Masaże, Terapia polegająca na skrobaniu 
[GuaSha], Usługi konsultacji związane z masażami, Usługi ma-
sażu stóp, Usługi mikrodermabrazji, Usługi masażu w trakcie 
ciąży, Usługi w zakresie medytacji.

(210) 545343 (220) 2022 07 20
(731) JELONEK KAMILLA, Truskolasy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMILLA JELONEK

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 545355 (220) 2022 07 21
(731) PRESSDOTS TECHNOLOGY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) TaniDentysta.pl Tomasz Gęza
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 529816, 543995, 544000, 544002, 544351, 544919

2 529816, 543932, 544919

3 518718, 529816, 530193, 534530, 543211, 543406, 543407, 543631, 543852, 543900, 544246, 544543, 544546, 
544624, 544626, 544628, 544629, 544635, 544839, 544882, 544923, 544972, 544973, 545021, 545030, 545248

4 540466, 544882

5 518718, 533055, 533058, 541438, 541440, 543211, 543406, 543407, 543631, 543871, 543900, 544255, 544459, 
544460, 544477, 544495, 544497, 544499, 544501, 544503, 544587, 544616, 544618, 544619, 544632, 544635, 
544886, 544962, 544964, 544972, 544973, 545021

6 542339, 543998, 544004, 544582

7 527876, 530193, 540466, 544044, 544555

8 518718

9 508755, 518718, 527876, 540106, 540119, 540466, 543048, 543854, 543883, 543895, 543947, 543948, 544334, 
544517, 544560, 544566, 544567, 544581, 544795, 544872, 544899, 544924, 544934, 544973, 544986, 544987, 
544988, 545011, 545038

10 529816, 543406, 543407, 543569, 543740, 544559, 544973, 545027

11 518718, 520196, 527876, 530193, 540466, 543865, 545022, 545024, 545049

12 540466

14 540106, 541809, 544235

16 508755, 512991, 518718, 519268, 519271, 540106, 542339, 543048, 543478, 543521, 543883, 543895, 544567, 
544882, 544934, 544973

17 544560, 544919

18 512991, 534530, 540106, 544822, 544882

19 530193, 540115, 543605, 543995, 543998, 544000, 544004, 544919, 545031

20 530193, 543521, 544003, 544799, 544991

21 518718, 540106, 543900, 544839, 544882, 544973

23 544852

24 544822

25 518718, 534530, 540106, 543048, 543947, 543948, 544186, 544582, 544795, 544822, 544921, 544968, 545343

26 518718

28 512991, 530193, 543048, 543883, 543895, 543947, 543948, 544796, 544810, 544882

29 533055, 533058, 534748, 542856, 543631, 544308, 544459, 544460, 544559, 544689, 544825, 544834, 544973

30 519248, 533055, 533058, 543416, 543423, 543631, 543900, 543940, 544459, 544460, 544477, 544689, 544825, 
544869, 544870, 544972, 544975

31 543063, 544904, 544972

32 517673, 533055, 533058, 542372, 543900, 544336, 544559, 544695, 544825, 544898, 544901, 544902, 544965

33 517673, 544559, 544695, 544901, 544902

34 529816, 544560, 544803, 544804

35 508755, 512991, 518718, 519248, 523400, 523401, 527876, 529743, 530193, 534512, 539178, 540106, 540466, 
542339, 542460, 543063, 543478, 543508, 543521, 543762, 543865, 543904, 543940, 544205, 544238, 544477, 
544517, 544543, 544546, 544556, 544557, 544570, 544581, 544633, 544695, 544823, 544824, 544825, 544827, 
544834, 544835, 544853, 544863, 544901, 544902, 544904, 544919, 544920, 544923, 544934, 544953, 544972, 
545004, 545011, 545012, 545021, 545030, 545038, 545342
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36 508755, 519248, 519268, 519271, 527876, 529816, 540466, 543478, 543508, 543521, 543904, 544307, 544517, 
544566, 544581, 544827, 544835, 544927, 544930, 544934, 544969, 545012, 545028, 545041

37 527876, 540466, 543521, 543605, 543940, 543995, 544883, 544932, 545011, 545012, 545029

38 508755, 540119, 543508, 543521, 544581

39 527876, 529816, 529827, 530193, 534709, 540466, 543478, 543521, 543865, 544238, 544440, 544556, 544557, 
545038

40 519248, 527876, 540466, 543631, 544559

41 508755, 512991, 518718, 519248, 519268, 519271, 523400, 523401, 529827, 540106, 540466, 543048, 543478, 
543508, 543521, 543524, 543660, 543661, 543722, 543725, 543768, 543883, 543895, 543904, 544238, 544253, 
544334, 544470, 544477, 544567, 544570, 544581, 544633, 544695, 544795, 544835, 544841, 544842, 544863, 
544901, 544902, 544920, 544923, 544934, 544972, 544995, 545011

42 508755, 512991, 519248, 527876, 540106, 540119, 540466, 542339, 543475, 543521, 543605, 543631, 543854, 
543865, 544517, 544544, 544566, 544633, 544836, 544883, 544986, 544987, 544988, 544997, 545011, 545049

43 519248, 529827, 530193, 537248, 543024, 543478, 543521, 544559, 544825, 544834, 544927, 545001, 545013, 
545041, 545136

44 518718, 519248, 523400, 523401, 529816, 530193, 534512, 534530, 534668, 543478, 543521, 543569, 543572, 
543725, 543736, 544039, 544255, 544470, 544477, 544528, 544543, 544546, 544556, 544557, 544843, 544863, 
544986, 544987, 544988, 545004, 545005, 545342, 545355

45 543478, 543521, 544517, 544794, 544823, 544824, 544827, 544835, 544920



Znak
Numer  

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

!OYE! Ice mate 544336

1ONE GROUP 544822

4 ALTERNATYWY BIURO NIERUCHOMOŚCI 544307

A.D.E.K. care FLOSLEK PHARMA 543211

AKADEMIA RZEPAKU 544253

AKADEMIA SUPERBOHATERÓW 543048

ALDAMCO 543865

AleMiło! 543940

ant3d 544555

appience 543475

ARKANA 544246

ARTAGRO POLSKA 544351

AVALLO 544853

Balcerzak GRILLOVE 544308

bilfeed animal solutions 543063

BIOTEBAL EFFECT 544635

BL BEAUTY LIDER 544863

BLACK BUFFALO 544559

BLACK WHITE 545030

Bliscy Krewni 523400

Bliscy Krewni 523401

BLUEBOX 544899

BORAMED PROFESSIONAL CARE 544556

Boramed 544557

BREMSADON 544964

Bujany Konik 545005

C § OD 1979 ROKU 544794

C ABSOLU CLINIC 544843

caada the essence of goodness 544459

caada the essence of goodness 544460

Chill BISTRO & PUB 545136

CIT INSIGHT 544517

c-KOB Cyfrowa Książka Obiektu  
Budowlanego 545011

CLINIC BBP 543725

CLOUD APARTMENTS 544969

COLWAY 545021

CORNESIN 544632

CRGT CENTRALNY REJESTR GABINETÓW 
TRYCHOLOGICZNYCH 543762

CUBANA TOCORORO 544869

DEPORIUM 544962

DERMI BY DERMATOLOGIST Atopic 544626

DERMI BY DERMATOLOGIST Podology 544628

DERMI BY DERMATOLOGIST Trycho 544629

DERMI BY DERMATOLOGIST 544624

Derr 543852

dickery 544975

DOMEK NA ROZTOCZU 545041

DoxyBlockchain 544566

DREAM GROUP 544440

DROGBRUK 543605

Druid 544991

Elektro-Instal Piotr Niżyński 544883

ESSENSEY 543900

etancerz 544924

EURO SERVICE 544238

express KUCHNIA MARCHÉ 544824

FARMPOL 529816

FF Fine Facade 543995

FF Fine Factory 543998

FF Fine Fence 544004

FF Fine Finish 544000

FF Fine Flats 545029

FF Fine Floor 545031

FF Fine Fresco 544002

FF Fixing Force 544003

FOX AIR 545022

FOX AIR 545024

FUN TIME 543895

Fundacja Biedronki 519268

Fundacja Biedronki 519271

FUNDACJA MOC PRZYSZŁOŚCI 543478

Fundacja Muzyczna  
im. Profesora Kazimierza Pustelaka  
Kazimierz Pustelak 544934

FUNDACJA Wawel z RODZINĄ 519248

Getinglass 544902

GIGACONNECT 512991

GINKGO + plus plus suplement diety 541440

GISMO 540119

GLAM QUEEN 534530

GoFair 544570

GOOD TIME DAY SPA 544528

GRZEGORZ DUŻY 518718

H HORECA POLSKA 537248

HALA GŁÓWNA 517673

handlarzyki.pl 542460

Heltiso care ANTIAFTI 544619

Heltiso care BLISILICO 544616
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Heltiso care LINOMI 544618

IDEAL 544919

ILUMNI 545049

IMBA seat 544799

Infermedica Follow-up 544988

Infermedica Intake 544987

Infermedica Triage 544986

INSART 544633

iQ VISION 545038

Julian Tuwim 508755

JŻ DR N.MED. JACEK ŻUREK KLINICZNA 
PERIODONTOLOGIA 544255

KAMILLA JELONEK 545343

Kancelaria Concierge Prawo i Finanse 544827

KAPITAN BOMBA 543947

KAPITAN BOMBA 543948

Kings of Mead 544695

KOŃSKA CUKIERENKA 544904

KUCHNIA MARCHÉ 544823

Lab4US 544334

Latające Wieszaki 539178

LECIM NA SZCZECIN 544995

lil SOLID BEZ OGNIA 544804

lil SOLID BEZ POPIOŁU 544803

LOTNISKO WARSZAWA-RADOM 543521

M planeta 529743

MACOD DUO 543871

MAMA, TATA I JA 542372

MASAŻ WABI 544543

MEADOW GROUP 530193

Meatologia 544834

MENU Smaki Świata AZJATYCKI SOS  
-KWAŚNY PAPRYKA, KAWAŁKI ANANASA  
I PĘDY BAMBUSA 543416

MENU Smaki Świata  
OSTRY SOS MEKSYKAŃSKI PAPRYCZKA 
CHILI, PAPRYKA, CZARNA FASOLA 543423

MEXICANA JAGUAR 544870

MIJO 544836

Mitotest Mitochondrial DNA Analysis 543572

mnemochemia 540106

Morwa Biała suplement diety + 541438

Mój dm 544581

Multidimensional Seismometric  
Measurement System 3 543854

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ W ŁODZI 544842

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ 544841

NATURA RESIDENCE 545028

NEWSTAR SPANDEX 544852

NORDIC TALKING FESTIVAL 543660

NORDIC TALKING 543661

O!żywienie 544477

Oberża PRL 545013

PAI PERFORMING ART IMPROVISATION  
PAI IMPROWIZACJA ARTYSTYCZNA 543768

PAJĄCZEK 544205

PaniKa 544901

PARELPAREL 544235

PBR budownictwo 544932

PBR grupa 545012

PBR inwestycje 544930

PEXARKA 544044

PGE 540466

Piękno zrodzone w ogniu 541809

PINTO 544921

polBAT 544872

POLSKIE KOLEJE LINOWE 529827

POŁOŻNA POLECA 544973

poweredby.tme.eu 543904

Poznaj Duszę 534668

PREMIUM MEDICAL 544039

PRESSPECT 544567

PROPERIOR 542339

PRZEZ.NET 544997

QM 544186

Racjapielęgnacja 544923

RADOSNE DZIECIAKI 544470

Rafał Kufieta KANCELARIA PRAWNA 544835

RÓD SMOKA 544795

SenseMed Concept 543736

SER GOSTYŃSKI GOSTYŃSKI CHEESE  
PLASTRY / SLICED Spółdzielnia Mleczarska  
w Gostyniu SM Gostyń 542856

SKYCLINIC 545004

SMART HARDWARE 544560

SOGU 544968

Sok z żuka 534512

SOKOŁÓW SALAMI CHIPS KLASYCZNE  
DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI  
100 g produktu wytworzono z 160 g mięsa 
BEZ DODATKU fosforanów  
glutaminianu sodu 534748

SOUNDS OF FREEDOM MUSIC FESTIVAL 543722

SOWIE KARKONOSKI FULL 544965

SPACOWANE 545001

STECEK & MATKOWSKI CAPITAL GROUP 544953

SUPERSMYKI 543883

Sztab Lednicki 544920

T TOMONSKI PERFUME 544839

TaniDentysta.pl Tomasz Gęza 545355

Tastes of Life 540115

TEKTURYNKI 544810

TERBYNE 544886

THE BLUE 544927
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THE ONE 543024

TOMONSKI 544882

TRANA-SOL 533055

Trana-sol 533058

Tropicana 544689

Twój suplement diety Plusssz 100 %  
CODZIENNIE 543406

Twój suplement diety Plusssz 100 %  
CODZIENNIE 543407

UROBOTIC 543569

VEGAN lakiery oleje bejce 543932

VET-ANIMAL 544972

VIJO 520196

VISELTAM 544587

Vitis pharma Dicofarm group 543631

vortex energy 527876

VYSHUKANA 545342

Wabi 544546

Walwes International 545027

WARSAW INTERNATIONAL BOOK FAIR 543508

WBSchool Szkoła Bartoszewskiego 543524

wellmedico 543740

WODA Z NETA 544898

WOKA 544796

WYPOŻYCZALNIA MAZURY 534709

ZDROWE KORZYŚCI AscoFlex control 544501

ZDROWE KORZYŚCI HepaLux slim 544497

ZDROWE KORZYŚCI LaxiBalance + aloes 544503

ZDROWE KORZYŚCI MelisStres forte 544499

ZDROWE KORZYŚCI uro HERBAL + żurawina 544495

zucare 545248

Żywioły NOWEL 544825



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.

980664 I.B.F (2022 06 27)
CFE: 07.15.01, 27.05.01 19

1089612 SAKALAK (2022 06 14)
CFE: 05.07.02, 15.07.15, 27.05.17, 29.01.13 7

1389186 CLEVER CHECK (2022 04 14) 10, 35
1461830 BJM (2022 06 21)

CFE: 27.05.02 33,
1530322 VERESA (2022 06 17)

CFE: 27.05.01 3, 21
1643853 NOVO (2022 06 24) 18, 25, 35, 42
1670853 JUVO care (2022 06 30, 2022 04 11)

CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12 10, 12
1670855 JUVO care Dignity (2022 06 30, 2022 04 11)

CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12 10, 12
1671187 Multijoker 

(2021 12 10, 2021 06 16)
9, 28, 41

1671259 IDELCO  
(2022 04 19, 2021 11 25)

1, 6, 17, 19, 
37, 39, 43

1671302 SPECTRALDR  
(2022 05 31, 2022 05 26)

9, 10

1671495 Barbarian barware and accessories 
(2022 04 11)

21

1671623 FORVIA  
(2022 01 31, 2021 11 16)

6, 7, 9, 11, 12, 17, 
24, 37, 38, 42

1671691 KoronaPay (2022 04 12, 2021 11 15)
CFE: 24.09.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13 36

1671692 Zolotaya Korona (2022 04 12, 2021 11 15)
CFE: 24.09.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13 36

1671693 Die Königin (2022 04 26, 2021 10 27) 30
1671694 VEGAN(ISS)MUSS  

(2022 04 26, 2021 10 27)
30

1671695 Häm & Bäm (2022 04 26, 2021 10 27) 30
1671759 HYDROBLOC (2022 03 11) 9, 11, 39
1671784 2022 04 12, 2021 11 18)

CFE: 24.09.03, 26.04.04, 29.01.12 36
1671787 2022 04 12, 2021 11 15)

CFE: 24.09.03, 26.04.05, 28.05.00, 29.01.13 36
1671794 H HAILUN (2022 05 09)

CFE: 26.01.03, 26.04.05, 27.05.01 15
1671805 WAVLINK (2022 06 13)

CFE: 27.05.01 9
1671820 PARLEMENT (2021 11 16)

CFE: 24.01.15, 24.09.02, 27.05.01 3
1671821 neolife (2021 12 08)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 44

1671848 XDAO (2022 04 18)
CFE: 27.05.17 12

1671916 Vimero 4Seasons (2022 04 29, 2022 01 24)
CFE: 27.05.01, 27.07.01 12

1671926 2022 04 26)
CFE: 28.03.00 21

1671995 SYMPA (2022 04 15) 9, 10, 11
1672019 2021 11 23, 2021 06 01)

CFE: 01.01.01, 24.15.21, 
26.04.04, 29.01.13

6, 7, 8, 9, 11, 19, 21, 
35, 37, 39, 40, 42

1672020 Kaak (2021 11 23, 2021 05 28)
CFE: 01.01.01, 24.15.21, 
26.04.04, 27.05.01, 
29.01.14

6, 7, 8, 9, 11, 19, 21, 
35, 37, 39, 40, 42

1672043 Riedel Kooling  
(2021 12 21, 2021 06 23)

6, 9, 11, 17, 19, 
37, 40, 42

1672054 BELIVE (2022 02 04, 2021 08 04) 5, 30, 35
1672144 CHEM U (2022 04 05, 2022 02 01)

CFE: 01.15.15, 26.01.03, 27.05.02, 29.01.13 41, 42
1672224 CONFIDANCE (2022 06 06) 25
1672241 PLAKY (2022 04 04, 2022 03 11) 9, 38, 42
1672242 S-GLAS (2022 05 20, 2021 11 22)

CFE: 26.04.05 21
1672283 HICELL (2022 06 17, 2022 01 27)

CFE: 27.05.01 9
1672293 LUCKY KiDDO (2022 05 06)

CFE: 24.17.04, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.04 25
1672316 SOAR (2022 06 08, 2021 12 09)

CFE: 05.03.13, 05.11.11, 27.03.11, 
27.05.04, 29.01.12

1

1672317 SOAR SULPHATE OF AMMONIA  
(2022 06 08, 2021 12 09)
CFE: 05.03.13, 05.11.11, 27.03.11, 27.05.04 1

1672318 SOAR (2022 06 08, 2021 12 09)
CFE: 05.03.13, 05.11.11, 27.03.11, 27.05.04 1

1672426 GOODLUCK (2022 06 17)
CFE: 25.01.25, 26.01.03, 27.05.01, 28.03.00 31

1672468 GOODWE (2022 06 17)
CFE: 27.05.01 9

1672509 SMILE FOOD (2022 06 07)
CFE: 27.05.01 43

1672517 FARO ScanPlan (2022 06 15, 2021 12 30) 9
1672565 idelco BUILD AS YOU NEED  

(2022 04 19, 2021 11 25)
CFE: 19.01.03, 26.11.03, 27.03.15, 
27.05.01, 29.01.12

1, 6, 17, 19, 
37, 39, 43
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1672582 Imikeraderm (2022 05 25) 5
1672600 Mifa Camping (2022 06 10, 2022 01 25)

CFE: 27.05.01 9
1672601 GARDENPRO (2022 06 10)

CFE: 05.01.21, 05.03.20, 27.05.02 7
1672664 FUTURE RAVE DAVID GUETTA × MORTEN 

(2022 02 28, 2021 08 31)
CFE: 01.15.03, 25.07.15, 27.05.01 9, 25, 41

1672719 DETRIOL (2022 05 09, 2022 04 28) 5
1672757 LKW WALTER (2022 04 04)

CFE: 01.05.02, 18.01.08, 18.03.15, 
26.11.08, 27.05.01

36, 39



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1671259, 1672316, 1672317, 1672318, 1672565 

3  1530322, 1671820 

5  1672054, 1672582, 1672719 

6  1671259, 1671623, 1672019, 1672020, 1672043, 1672565 

7  1089612, 1671623, 1672019, 1672020, 1672601 

8  1672019, 1672020 

9  1671187, 1671302, 1671623, 1671759, 1671805, 1671995, 1672019,
 1672020, 1672043, 1672241, 1672283, 1672468, 1672517, 1672600,
 1672664 

10  1389186, 1670853, 1670855, 1671302, 1671995 

11  1671623, 1671759, 1671995, 1672019, 1672020, 1672043 

12  1670853, 1670855, 1671623, 1671848, 1671916 

15  1671794 

17  1671259, 1671623, 1672043, 1672565 

18  1643853 

19  980664, 1671259, 1672019, 1672020, 1672043, 1672565 

21  1530322, 1671495, 1671926, 1672019, 1672020, 1672242 

24  1671623 

25  1643853, 1672224, 1672293, 1672664 

28  1671187 

30  1671693, 1671694, 1671695, 1672054 

31  1672426 

33  1461830 

35  1389186, 1643853, 1672019, 1672020, 1672054 

36  1671691, 1671692, 1671784, 1671787, 1672757 

37  1671259, 1671623, 1672019, 1672020, 1672043, 1672565 

38  1671623, 1672241 

39  1671259, 1671759, 1672019, 1672020, 1672565, 1672757 

40  1672019, 1672020, 1672043 

41  1671187, 1672144, 1672664 

42  1643853, 1671623, 1672019, 1672020, 1672043, 1672144, 1672241 

43  1671259, 1672509, 1672565 

44  1671821



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.

536963 Idea Groupe
2022 03 17 35, 39, 42

539897 SAMBOR PIOTR
2022 05 03 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 45

538466 Red Bull GmbH
2022 05 02 25, 32, 36, 37, 39

538162 DUALIS GmbH IT Solution
2022 05 09 9

539152 O2 Worldwide Limited
2022 05 09 38

538604 Sky International AG
2022 05 09 41

538646 PV Automotive GmbH
2022 06 28 37

541031 SKIBICKA ALINA ALTECH
2022 07 18 35, 37, 40

542034 Oatly AB
2022 07 19 9, 35

539184 Senseonics, Incorporated
2022 07 19 9, 42, 44



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.

1655079 WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA
2022 07 18 1
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