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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 14 listopada 2022 r. Nr ZT46

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) 502652 (220) 2019 07 23
(731) COM&MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Piękna w każdym wieku
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], artykuły biurowe [z wy-
jątkiem mebli], bieżniki stołowe papierowe, bilety, biuletyny 
informacyjne, broszury, chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, czasopi-
sma [periodyki], drukowane rozkłady, etui na identyfikatory 
[artykuły biurowe], etykiety [owijki] na butelki z papieru lub 
kartonu, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykie-
ty z papieru lub kartonu, folia samoprzylegająca z tworzyw 
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzy-
wa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, 
druki], fotografie [wydrukowane], gazety, girlandy papie-
rowe, identyfikatory [artykuły biurowe], indeksy, skorowi-
dze, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi 
drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjono-
wania, inne niż do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, 
kasetki na papeterię [artykuły biurowe], kasetki na stemple 
[pieczątki], katalogi, koperty [artykuły piśmienne], koperty 
na butelki z papieru lub kartonu, książki, makiety architekto-
niczne, materiały do pisania, materiały do rysowania, mate-
riały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), maty papierowe, 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], 
obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], 
papier, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe 
podkładki pod szklanki, periodyki [czasopisma], pieczątki 
z adresem, plansze, płytki grawerskie, podkładki do pisania 
z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek, portrety, 
pudełka z papieru lub kartonu, rysunki, segregatory na luźne 
kartki, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumen-
ty, stemple do pieczętowania, szablony [artykuły piśmienne], 
szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z karto-
nu lub papieru, taśmy elastyczne do użytku biurowego, tecz-
ki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papierni-
cze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], 
ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], 
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub 
tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, ulotki, zakładki 
do książek, zakładki do stron, 35 agencje informacji handlo-
wej, agencje reklamowe, bezpośrednia reklama pocztowa, 
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron inter-
netowych w celach handlowych lub reklamowych, informa-
cja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, marketing 

ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów bizneso-
wych dla osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pi-
sanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, 
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowy-
mi lub handlowymi, prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, 
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządza-
nie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, usługi lobbingu handlowego, usługi mar-
ketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych 
lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto-
rów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finan-
sowania, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi 
przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace 
biurowe], usługi public relations, usługi relacji z mediami, 
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie 
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub re-
klamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
41 fotografia, fotoreportaże, informacja o imprezach rozryw-
kowych, kształcenie praktyczne [pokazy], organizacja poka-
zów mody w celach rozrywkowych, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organi-
zowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
planowanie przyjęć [rozrywka], przekazywanie know-how 
[szkolenia], publikowanie książek, publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, 
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telewizyjne usługi rozrywkowe, usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], 
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi 
pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, wystawianie spek-
takli na żywo.

(210) 509810 (220) 2020 02 04
(731) LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna
(540) (znak słowny)
(540) 4Driver
(510), (511) 9 aplikacje mobilne i internetowe, aplikacje 
do pobrania na smartfony.

(210) 509894 (220) 2020 02 05
(731) SŁUSZNIAK KAROL TOMASZ ICED STUFF, Palędzie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICED STUFF DIAMONDS & WATCHES

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z me-
tali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, ka-
mienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie, przyrządy 
chronometryczne.

(210) 525179 (220) 2021 02 24
(731) IMPERO BOCHEŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) impero EKSPERCI ŁAZIENEK

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 11 Aparaty oświetleniowe, grzewcze, Instalacje 
sanitarne, 19 Materiały budowlane niemetalowe, 35 Usługi 
sprzedaży drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 
sanitarnego, ceramiki sanitarnej, armatury łazienkowej, pły-
tek ceramicznych, kabin prysznicowych, brodzików prysz-
nicowych, mebli łazienkowych, wanien, grzejników łazien-
kowych, odpływów, zlewozmywaków, akcesoriów łazienko-
wych, chemii budowlanej, 42 Usługi projektowe, mianowicie 
projektowanie i aranżacja łazienek, Aranżacja wnętrz, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie wymienionych usług.

(210) 528698 (220) 2021 05 07
(731) ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zawiercie
(540) (znak słowny)
(540) Jura Residence
(510), (511) 36 Usługi deweloperskie z zakresie zakupu 
i sprzedaży obiektów budowlanych i lokali mieszkalnych, 
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, organizo-
wanie wynajmu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena nieru-
chomości, wynajem mieszkań, sprzedaż mieszkań, wynajem 
powierzchni biurowych, usługi pośrednictwa w kredyto-
waniu i finansowaniu nieruchomości, 37 usługi budowlane 

w zakresie budowy mieszkań, domów, lokali usługowych 
i biurowych, usługi związane z konserwacją i utrzymaniem 
nieruchomości, usługi wykonywania instalacji technicznych 
związanych z budową nieruchomości, usługi remonto-
we obiektów budowlanych, montaż drzwi i okien, montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, malowanie, murowanie, 
tynkowanie, usługi dekarskie, rozbiórka budynków, usługi 
doradztwa budowlanego, nadzór budowlany, 43 Kafeterie, 
bary szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
usługi biura zakwaterowania, domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, pensjonaty, usługi hotelowe, wynajmowanie 
sal na zebrania, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwa-
terowania.

(210) 529233 (220) 2021 05 21
(731) FABRYKA MATERACY JANPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sensi

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.03
(510), (511) 20 Meble, łóżka, stelaże, poduszki, poduszki pro-
filowane, materace łóżkowe, materace łóżkowe o złożonej, 
warstwowej konstrukcji, materace na stelażu, składane, hote-
lowe, dziecięce, bonelowe, kieszeniowe, posłaniowe, z uży-
ciem elementów metalowych, z tworzyw sztucznych, z su-
rowców naturalnych, drobne wyroby z tworzyw sztucznych 
jako elementy konstrukcyjne materacy i wyposażenia łóżek, 
stelaży i mebli nie ujęte w innych klasach, 21 tekstylne na-
kładki na materace, 24 Tekstylne: koperty [pokrowce na ma-
terace], pokrowce na materace, 35 Zgromadzenie w hurtow-
ni i sklepie materacy, poduszek, łóżek, stelaży umożliwiające 
ich swobodne oglądanie, wybór i zakup przez odbiorców 
hurtowych lub przez konsumentów.

(210) 533397 (220) 2021 08 30
(731) TOMASZ MYALSKI GROUP SPÓŁKA JAWNA,  

Chełm Śląski
(540) (znak słowny)
(540) TeamWorkStrategy
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe - opro-
gramowanie do pobrania, 42 Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja oprogramowania kompute-
rowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 534574 (220) 2021 09 28
(731) DIW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościcino
(540) (znak słowny)
(540) AQUA YOUR BODY
(510), (511) 35 Udzielanie informacji konsumenckich o pro-
duktach w zakresie kosmetyków, Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawie-
rających kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, Usługi sklepów detalicznych online związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi 
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informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów kosmetycznych, Udostępnianie 
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie na-
stępujących towarów, Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, 
Kosmetyki upiększające, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki 
funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Zestawy kosmetyków, 
Kremy kosmetyczne, Mydła kosmetyczne, Toniki - kosmetyki, 
Pianki - kosmetyki, Maski kosmetyczne, Mleczka kosmetycz-
ne, Korektory - kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, Kosmety-
ki do samoopalania, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do rzęs, 
Koncentraty nawilżające - kosmetyki, Kosmetyki do włosów, 
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyczne 
środki nawilżające, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Ba-
wełniane płatki kosmetyczne, Zmywacze do paznokci - ko-
smetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kolorowe kosme-
tyki do oczu, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki 
do pielęgnacji urody, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, 
Płyny kosmetyczne do demakijażu, Preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do włosów, Kremy chro-
niące przed słońcem - kosmetyki, Gaziki do celów kosme-
tycznych, Lakier do celów kosmetycznych, Waciki do celów 
kosmetycznych, Kosmetyki do stosowania na skórę, Prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetycz-
ne do pod prysznic, Biały puder kosmetyczny do twarzy, 
Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej - kosmetyczne, 
Świece do masażu do celów kosmetycznych, Preparaty ko-
smetyczne do włosów i skóry głowy, Podkłady do makijażu, 
Kredki do makijażu, Puder do makijażu, Spraye do utrwalania 
makijażu, Produkty do makijażu do twarzy i ciała, Preparaty 
do pielęgnacji brody, Perfumy, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Mydła i żele, Szampony, Serum pielęgnacyjne, Od-
żywki do włosów, Olejki nielecznicze, Olejki do włosów, Olej-
ki do twarzy, Olejki do ciała.

(210) 534661 (220) 2021 10 01
(731) HAVENOCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PSINDER
(510), (511) 9 Oprogramowanie społecznościowe, Aplikacje 
mobilne, Aplikacje mobilne do pobrania, Aplikacje kompute-
rowe do pobrania z zasobów internetowych, Aplikacje mo-
bilne do pobrania na przenośne urządzenia komputerowe, 
Aplikacje mobilne do interaktywnej adopcji zwierząt, Pro-
gramy komputerowe do zarządzania bazami danych osób 
i zwierząt, Programy komputerowe do kontroli i analizy cech 
osobniczych zwierząt oraz cech indywidualnych ludzi, Pro-
gramy komputerowe do wyznaczania korelacji cech osobni-
czych zwierząt oraz cech indywidualnych ludzi, 38 Zapew-
nienie dostępu do portali społecznościowych dotyczących 
adopcji zwierząt, Świadczenie usług w zakresie protokołu 
aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących 
bezpieczny kanał komunikacji, umożliwiających interaktyw-
ną adopcję zwierząt, Przekazywanie i rozpowszechnianie in-
formacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
oraz Internetu, Usługi w zakresie internetowego serwisu in-
formacyjnego dotyczącego adopcji zwierząt w zakresie udo-
stępniania informacji umożliwiających kojarzenie opiekunów 
i zwierząt, Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferen-
cji, Przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicz-
nych, Poczta elektroniczna, Usługi komputerowych tablic 
ogłoszeń, Usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej 
i obrazowej przy pomocy komputera, Zapewnianie dostępu 
do baz danych w sieciach komputerowych, Usługi telekomu-

nikacyjne polegające na dostarczaniu za pomocą sieci kom-
puterowej dostępu do zasobów muzycznych, filmowych 
i zbiorów obrazów, Usługi telekomunikacyjne obejmujące 
dostęp za pomocą sieci komputerowej do platform konkur-
sowych online, 41 Usługi udostępniania programów tele-
wizyjnych oraz audycji radiowych droga cyfrową, 42 Usługi 
polegające na projektowaniu komputerowych stron interne-
towych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania 
sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania 
stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie i opra-
cowywanie wyszukiwarek internetowych w celu uzyskiwania 
danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, projek-
towanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie 
zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami 
komputerowymi oraz portalami internetowymi, Obsługa 
wyszukiwarek internetowych on-line w celu pośrednictwa 
w adopcji zwierząt, Analizy systemów komputerowych, 
instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, powielanie oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, programowanie, projektowanie systemów kom-
puterowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie 
oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobil-
nych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Usługi komputerowe, 
mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ra-
mach handlowego serwisu internetowego, Usługi tworze-
nia i utrzymywania na serwerach, w imieniu osób trzecich, 
systemów informatycznych dostępnych przez Internet, Two-
rzenie i udostępnianie oprogramowania komputerowego 
obsługiwania sklepów online, Usługi komputerowe, miano-
wicie udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, 
sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, re-
kreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia 
w ramach serwisu internetowego, udostępnianie przestrzeni 
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, tworzenie portali 
społecznościowych dotyczących adopcji zwierząt, 45 Usługi 
w zakresie adopcji zwierząt, Usługi serwisów społecznościo-
wych online dotyczących adopcji zwierząt.

(210) 539649 (220) 2022 02 08
(731) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Myszków

(540) (znak słowny)
(540) BALONOWY
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organicz-
ne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, 
Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci 
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone 
z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kar-
toniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aroma-
ty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządza-
nia napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi 
oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach inter-
netowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i sub-
stancji chemicznych i organicznych do celów zapachowych, 
olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów za-
pachowych, aromatów do żywności w postaci olejków ete-
rycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków 
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eterycznych, papieru zapachowego, karteczek, kartoników 
i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów 
spożywczych, ziołowych aromatów do przyrządzania napo-
jów, owocowych aromatów.

(210) 541329 (220) 2022 03 22
(731) GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Racing Bee High Speed

(531) 03.13.04, 24.07.01, 27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 7 tłoki [części maszyn lub silników], głowice cy-
lindrów do silników, cylindry do silników, silniki, gaźniki, wały 
korbowe, paski napędowe inne niż do pojazdów lądowych, 
rozruszniki silników, rozruszniki nożne do motocykli, roz-
ruszniki do napędów i silników, moduły zapłonowe, zębatki 
do maszyn, świece zapłonowe, tuleje cylindrowe, tuleje sta-
nowiące części silników, uszczelki głowic silników, 9 artyku-
ły odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, kaski ochronne, kaski motocyklo-
we, kaski ochronne dla motocyklistów, kaski zabezpieczają-
ce, ochronne i sygnalizacyjne, akumulatory samochodowe, 
ładowarki dla akumulatorów, akumulatory do pojazdów, 
elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycz-
nych, regulatory napięcia, 12 ogumienie do kół pojazdów, 
bagażniki na narty do samochodów, piasty do rowerów, 
opony bezdętkowe do rowerów, silniki bo pojazdów, sio-
dełka rowerowe lub motocyklowe, bieżniki do pojazdów, 
rolety i osłony przeciwsłoneczne do samochodów, siodełka, 
pokrowce na siedzenia pojazdów, ogumienie do kół rowe-
rów i trycykli, dachy i budy w samochodach, drążki skrętne 
do pojazdów, stojaki, podpórki rowerowe, korby pedałów 
rowerowych, silniki napędowe do pojazdów lądowych, ma-
ski silników samochodowych, siedzenia do pojazdów, łańcu-
chy do samochodów, silniki do pojazdów lądowych, silniki 
elektryczne do pojazdów lądowych, zagłówki do siedzeń 
w pojazdach, pompki do rowerów i trycykli, zderzaki do po-
jazdów, napinacze do szprych kół, bieżniki do pojazdów 
typu traktorowego, osie pojazdów, pompy, markizy samo-
chodowe, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, pokry-
cia siodełek rowerów lub motocykli, pasy bezpieczeństwa 
do pojazdów lądowych, autoalarmy, opony pneumatyczne, 
koła pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych, sil-
niki odrzutowe do pojazdów lądowych, otwory przeszklone, 
wolne koło do pojazdów lądowych, podnoszone klapy tylne 
skrzyni ładunkowej, złącza do wagonów kolejowych, sprzę-
gła do pojazdów lądowych, obudowy części pojazdów inne 
niż silników, progi do pojazdów, sygnalizatory skrętu w po-
jazdach, ciężarki do wyważania kół pojazdów, kolce do opon, 
korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, 
opony do kół pojazdów, kosze przystosowane bo rowerów 
i trycykli, tapicerka do pojazdów, zderzaki do pojazdów, wen-
tyle do opon do pojazdów, szprychy kół dla pojazdów, stop-
nie nadwozia dla pojazdów, złącza do pojazdów lądowych, 
szyby do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, szczęki 
hamulcowe do pojazdów, poduszki powietrzne, klarownice 
pojazdów, klaksony do pojazdów, dachy składane do pojaz-
dów lub motocykli, kierunkowskazy do rowerów, klocki ha-
mulcowe do pojazdów, łańcuchy do rowerów, przekładnie 
zębate do rowerów, łańcuchy przeciwpoślizgowe, resory, 
sprężyny amortyzujące, samochodowe turbiny do pojazdów 

lądowych, bagażniki do pojazdów, ramy do rowerów, luster-
ka wsteczne, opony ogumienia pneumatycznego, hamulce 
do pojazdów, gwoździe do opon, błotniki, silniki trakcyjne, 
tapicerka samochodowa, pompy powietrza do motocykli, 
urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, przekładnie 
bezstopniowe do pojazdów lądowych, obręcze do piast kół, 
kierownice do rowerów, przetworniki momentu obrotowe-
go do pojazdów lądowych, obręcze kół do rowerów i trycy-
kli, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, obręcze kół 
pojazdów, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, 
korby pedałów, dzwonki do rowerów, hamulce do rowe-
rów, klaksony rowerów, korki do zbiorników paliwa i gazu 
w pojazdach, podwozia pojazdów, bufory zderzaki do tabo-
ru kolejowego, dętki do opon, drzwi do pojazdów, opony, 
szyby przednie pojazdów, podwozia samochodów, osłony 
do rowerów, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, 
wycieraczki do szyb pojazdów, bieżniki do bieżnikowania 
opon, sprzęgła do pojazdów lądowych, skrzynie biegów 
do pojazdów lądowych, dźwignie hamulcowe do pojazdów, 
dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, rozruszniki 
do pojazdów lądowych, elektryczne instalacje antywłama-
niowe do pojazdów, linki hamulców do pojazdów, łańcuchy 
napędowe do motocykli, koła łańcuchowe do motocykli, 
zębatki do przerzutek, zębatki kierownicze do pojazdów, za-
ciski szczękowe, części konstrukcyjne, dętki, opony, szczęki 
hamulcowe do pojazdów, piaty kół pojazdów, części moto-
cykli, motorowerów, skuterów, pojazdy lądowe, skutery, qu-
ady, motocykle, motorowery, rowery oraz części zamienne 
i akcesoria do nich, czopy osi pojazdów, zagłówki do siedzeń 
samochodowych, okładziny szczęk hamulcowych do pojaz-
dów, pokrowce na pojazdy, szprychy do rowerów i trycykli, 
fartuchy błotników, obwody hydrauliczne, złącza bo przy-
czep do pojazdów, piasty kół do pojazdów, sygnalizatory jaz-
dy wstecz do pojazdów, 40 Tłoki, głowice cylindrów do sil-
ników, cylindry do silników, Silniki, gaźniki, sprzęgła, waria-
tory, wały korbowe, paski napędowe, Bendixy, pół księżyce, 
dźwignie, rolki wariatora, rozruszniki, Moduły zapłonowe, 
regulatory napięcia, instalacje elektryczne, Linki: sprzęgła, 
gazu, licznika, hamulca, łańcuchy napędowe, Zębatki, ża-
rówki, świece zapłonowe, akumulatory, dętki, Opony, tuleje, 
uszczelki, uszczelniacze, zaciski, zaciski przewodów, Szczęki 
hamulcowe do pojazdów, piasty kół pojazdów, Części mo-
tocykli, motorowerów, skuterów oraz inne artykuły motory-
zacyjne.

(210) 542182 (220) 2022 04 20
(731) HERTRIBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.04, 26.01.22, 26.02.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe polegające na rozpo-
wszechnianiu za pośrednictwem sieci komputerowej bazy 
informacji o usługach mentorów oraz o innych usługach 
mentoringowych, Usługi reklamowe związane z prezento-
waniem w Internecie usług mentorów oraz innych usług 
mentoringowych dla celów ich nabywania przez klientów, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w zakresie 
usług mentoringowych za pośrednictwem sieci komputero-
wej, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego 
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na temat jakości usług mentorów oraz innych usług mento-
ringowych, Udostępnianie serwisu internetowego do wy-
miany informacji o usługach mentoringowych, 41 Naucza-
nie, Kształcenie, Usługi szkoleniowe, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
warsztatów, szkoleń, forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Informacja o edukacji, Publikowanie książek, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacje multime-
dialne, Publikacje multimedialne do celów edukacyjnych, Pu-
blikacje multimedialne do celów promocyjnych, Doradztwa 
w zakresie mentoringu, Doradztwo specjalistyczne w spra-
wach z zakresu mentoringu i rozwoju osobistego.

(210) 543173 (220) 2022 05 18
(731) 4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEALTHY NATURAL organic VEGAN PRODUCTS MEN 

POWER NATURALNY ŻEL DO MYCIA TWARZY KWAS 
HIALURONOWY + ALOES NATURAL FACE CLEANSING 
GEL Mg+ bioMAGNESIUM

(531) 19.03.01, 26.11.07, 24.17.07, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Mydła, Żele 
oczyszczające, Żele pod prysznic, 35 Handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Reklama, Organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Prezentowanie produktów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Rozpowszechnianie materiałów i gadże-
tów reklamowych, Udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi marketingowe, 
Usługi portalu internetowego poświęconego promocji ko-
smetyków, mody, zdrowia, higieny i diety, Usługi reklamowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe w zakresie artykułów ko-
smetycznych, Usługi sklepów detalicznych online związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi 
sprzedaży kosmetyków przez sklepy internetowe.

(210) 543200 (220) 2022 05 19
(731) BUDZAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) budzap profesjonalne budowanie

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.24, 14.07.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz 
za pośrednictwem internetu narzędzi ręcznych, narzędzi 
pomiarowych, spawalniczych, narzędzi do prac z prądem, 
elektronarzędzi, sprzętu budowlanego, systemów zamoco-
wań, osprzętu i akcesoriów do narzędzi ręcznych i elektrycz-
nych, odzieży roboczej i artykułów BHP, sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości, Produktów służących do bier-
nej ochrony przeciwpożarowej, Oświetlenia LED i systemów 
inteligentnego domu, Usługi w zakresie doradztwa prowa-
dzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, Reklama, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych, Pomoc i organizacja w działalności gospodarczej, Or-
ganizowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach 
handlowych i reklamowych, Organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów i usług 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz 
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, Usłu-
gi pośrednictwa w działalności handlowej dla osób trzecich, 
37 Wynajem narzędzi, elektronarzędzi i sprzętu budowla-
nego, Naprawa narzędzi, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń budowlanych, Naprawa maszyn budowlanych 
i sprzętu budowlanego, Przegląd maszyn.

(210) 543371 (220) 2022 05 25
(731) KAYA ILYAS, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOMY TM TIME

(531) 26.04.10, 26.04.16, 26.04.22, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.23, 27.05.24, 29.01.13

(510), (511) 25 Odzież męska.

(210) 543543 (220) 2022 05 30
 (310) 36775 (320) 2021 12 01 (330) AD
(731) Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 50 YEARS OF LEADERSHIP
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(531) 01.05.12, 01.17.07, 26.15.01, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.04, 
27.01.06, 27.01.12, 26.11.03, 26.11.12

(510), (511) 34 Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby ty-
toniowe, Cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania 
papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus (tytoń do stosowania doustnego), 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Papierosy 
elektroniczne, Produkty tytoniowe do podgrzewania, Urzą-
dzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania 
papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawiera-
jącego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające 
nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Artykuły 
dla palaczy, bibułki, gilzy papierosowe, filtry papierosowe, 
puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki dla palaczy, fajki, 
urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalnicz-
ki dla palaczy, zapałki.

(210) 544513 (220) 2022 06 27
(731) KRUSZEWSKA MAGDALENA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) miesiany - miesiany
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność - usługi ga-
stronomiczne.

(210) 544887 (220) 2022 07 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ziołowa apteka

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 05.03.13, 
11.03.13, 11.03.09, 19.07.25, 11.01.09, 11.03.05

(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne 
i komputerowe, Programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki 
do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w for-
mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, 
fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, 
Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fo-
tograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawio-
ne, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 

do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki 
do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogło-
szeniowy, taki jak: Ogłoszenia drobne, Dystrybucja ogło-
szeń reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi sprzedaży 
następujących towarów: w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 Obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i lub obrazu, także w sys-
temie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwię-
ku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komuni-
kacyjne, takie jak: Informacja o telekomunikacji, Dostarczanie 
informacji komunikacyjnych, Przesyłanie informacji drogą sa-
telitarną, Przesyłanie informacji drogą Online, Przekazywanie 
informacji drogą telewizyjną, Usługi łączności umożliwiające 
przesyłanie informacji, Przekazywanie informacji za pomo-
cą komputera, Nadawanie informacji za pośrednictwem 
telewizji, Łączność komputerowa do przesyłania informacji, 
Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmi-
sja dźwięku, wideo i informacji, Przekazywanie informacji 
do organizacji sprawozdawczych, Usługi informacyjne doty-
czące nadawania programów, Komputerowa transmisja wia-
domości, informacji i obrazów, Dostarczanie informacji on-line 
z komputerowych baz danych, takich jak: Udostępnianie 
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej. Usługi on-line, 
mianowicie przesyłanie wiadomości. Usługi informacyjne 
on-line związane z telekomunikacją, Satelitarna transmisja 
danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
on-line, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, takie jak: Udostęp-
nianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi zwią-
zane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi teleko-
munikacyjne] w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi rozryw-
kowe, włączając teleturnieje, Usługi w zakresie sportu i kul-
tury, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Organizowanie, montaż i produkcja imprez artystycznych, 
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estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizo-
wania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Orga-
nizowanie konkursów, Organizowanie, montaż i produkcja 
festiwali, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, takie jak: Usługi rozrywkowe w postaci 
interaktywnych programów telewizyjnych, Rozrywka inte-
raktywna, Rozrywka interaktywna online, Usługi w zakresie 
interaktywnych gier komputerowych, Usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Usługi wynajmu na-
grań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, 
realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, seriale 
nadawane za pośrednictwem telewizji, Organizowanie pro-
gramów artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych takich jak: Produkcja programów telewizyjnych, Montaż 
programów telewizyjnych, Prezentowanie programów tele-
wizyjnych, Produkcja rozrywkowych programów telewizyj-
nych, Realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, 
Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Realizowanie 
rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Usługi roz-
rywkowe w postaci programów telewizyjnych, 42 Usługi 
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo 
komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 544888 (220) 2022 07 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Taki jak Ty MĘŻCZYZNA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 05.05.20, 
02.01.01, 02.01.16, 26.01.06

(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie mp3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne 
i komputerowe, Programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki 
do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w for-
mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, 
fotografie, fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, 
Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fo-
tograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawio-

ne, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki 
do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogło-
szeniowy, taki jak: Ogłoszenia drobne, Dystrybucja ogło-
szeń reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi sprzedaży 
następujących towarów: w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 Obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i lub obrazu, także w sys-
temie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwię-
ku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komuni-
kacyjne, takie jak: Informacja o telekomunikacji, Dostarczanie 
informacji komunikacyjnych, Przesyłanie informacji drogą sa-
telitarną, Przesyłanie informacji drogą Online, Przekazywanie 
informacji drogą telewizyjną, Usługi łączności umożliwiające 
przesyłanie informacji, Przekazywanie informacji za pomo-
cą komputera, Nadawanie informacji za pośrednictwem 
telewizji, Łączność komputerowa do przesyłania informacji, 
Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmi-
sja dźwięku, wideo i informacji, Przekazywanie informacji 
do organizacji sprawozdawczych, Usługi informacyjne doty-
czące nadawania programów, Komputerowa transmisja wia-
domości, informacji i obrazów, Dostarczanie informacji on-line 
z komputerowych baz danych, takich jak: Udostępnianie 
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej. Usługi on-line, 
mianowicie przesyłanie wiadomości. Usługi informacyjne 
on-line związane z telekomunikacją, Satelitarna transmisja 
danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
on-line, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, takie jak: Udostęp-
nianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi zwią-
zane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi teleko-
munikacyjne] w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi rozryw-
kowe, włączając teleturnieje, Usługi w zakresie sportu i kul-
tury, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
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riodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Organizowanie, montaż i produkcja imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizo-
wania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Orga-
nizowanie konkursów, Organizowanie, montaż i produkcja 
festiwali, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, takie jak: Usługi rozrywkowe w postaci 
interaktywnych programów telewizyjnych, Rozrywka inte-
raktywna, Rozrywka interaktywna online, Usługi w zakresie 
interaktywnych gier komputerowych, Usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Usługi wynajmu na-
grań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, 
realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, seriale 
nadawane za pośrednictwem telewizji, Organizowanie pro-
gramów artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych takich jak: Produkcja programów telewizyjnych, Montaż 
programów telewizyjnych, Prezentowanie programów tele-
wizyjnych, Produkcja rozrywkowych programów telewizyj-
nych, Realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, 
Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Realizowanie 
rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Usługi roz-
rywkowe w postaci programów telewizyjnych, 42 Usługi 
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo 
komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 544889 (220) 2022 07 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Taka jak Ty KOBIETA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 26.01.01, 
26.01.06, 26.04.01, 26.04.14, 02.03.01, 02.03.02, 05.05.20

(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne 
i komputerowe, Programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki 
do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w for-
mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, 
fotografie, fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, 
Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fo-

tograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawio-
ne, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki 
do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogło-
szeniowy, taki jak: Ogłoszenia drobne, Dystrybucja ogło-
szeń reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi sprzedaży 
następujących towarów: w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 Obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i lub obrazu, także w sys-
temie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwię-
ku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komuni-
kacyjne, takie jak: Informacja o telekomunikacji, Dostarczanie 
informacji komunikacyjnych, Przesyłanie informacji drogą sa-
telitarną, Przesyłanie informacji drogą Online, Przekazywanie 
informacji drogą telewizyjną, Usługi łączności umożliwiające 
przesyłanie informacji, Przekazywanie informacji za pomo-
cą komputera, Nadawanie informacji za pośrednictwem 
telewizji, Łączność komputerowa do przesyłania informacji, 
Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmi-
sja dźwięku, wideo i informacji, Przekazywanie informacji 
do organizacji sprawozdawczych, Usługi informacyjne do-
tyczące nadawania programów, Komputerowa transmisja 
wiadomości, informacji i obrazów, Dostarczanie informacji  
on-line z komputerowych baz danych, takich jak: Udostęp-
nianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej. Usługi 
on-line, mianowicie przesyłanie wiadomości. Usługi infor-
macyjne on-line związane z telekomunikacją, Satelitarna 
transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej on-line, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Or-
ganizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, takie jak: 
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usłu-
gi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi 
telekomunikacyjne] w tym udostępnianie on-line interak-
tywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teleteksto-
wych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron interneto-
wych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi 
rozrywkowe, włączając teleturnieje, Usługi w zakresie sportu 
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i kultury, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów in-
nych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Organizowanie, montaż i produkcja imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi orga-
nizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Or-
ganizowanie konkursów, Organizowanie, montaż i produkcja 
festiwali, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, takie jak: Usługi rozrywkowe w postaci 
interaktywnych programów telewizyjnych, Rozrywka inte-
raktywna, Rozrywka interaktywna online, Usługi w zakresie 
interaktywnych gier komputerowych, Usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Usługi wynajmu na-
grań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, 
realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, seriale 
nadawane za pośrednictwem telewizji, Organizowanie pro-
gramów artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych takich jak: Produkcja programów telewizyjnych, Montaż 
programów telewizyjnych, Prezentowanie programów tele-
wizyjnych, Produkcja rozrywkowych programów telewizyj-
nych, Realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, 
Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Realizowanie 
rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Usługi roz-
rywkowe w postaci programów telewizyjnych, 42 Usługi 
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo 
komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 544890 (220) 2022 07 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kobieta w KuLTuRZe

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.15, 25.12.25, 25.07.07, 
26.04.09, 26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne 
i komputerowe, Programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki 
do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w for-

mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, 
fotografie, fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, 
Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fo-
tograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawio-
ne, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki 
do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogło-
szeniowy, taki jak: Ogłoszenia drobne, Dystrybucja ogło-
szeń reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi sprzedaży 
następujących towarów: w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 Obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i lub obrazu, także w sys-
temie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwię-
ku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komuni-
kacyjne, takie jak: Informacja o telekomunikacji, Dostarczanie 
informacji komunikacyjnych, Przesyłanie informacji drogą sa-
telitarną, Przesyłanie informacji drogą Online, Przekazywanie 
informacji drogą telewizyjną, Usługi łączności umożliwiające 
przesyłanie informacji, Przekazywanie informacji za pomo-
cą komputera, Nadawanie informacji za pośrednictwem 
telewizji, Łączność komputerowa do przesyłania informacji, 
Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmi-
sja dźwięku, wideo i informacji, Przekazywanie informacji 
do organizacji sprawozdawczych, Usługi informacyjne doty-
czące nadawania programów, Komputerowa transmisja wia-
domości, informacji i obrazów, Dostarczanie informacji on-line 
z komputerowych baz danych, takich jak: Udostępnianie 
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej. Usługi on-line, 
mianowicie przesyłanie wiadomości. Usługi informacyjne 
on-line związane z telekomunikacją, Satelitarna transmisja 
danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
on-line, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, takie jak: Udostęp-
nianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi zwią-
zane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi teleko-
munikacyjne] w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych 
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i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi rozryw-
kowe, włączając teleturnieje, Usługi w zakresie sportu i kul-
tury, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Organizowanie, montaż i produkcja imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizo-
wania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Orga-
nizowanie konkursów, Organizowanie, montaż i produkcja 
festiwali, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, takie jak: Usługi rozrywkowe w postaci 
interaktywnych programów telewizyjnych, Rozrywka inte-
raktywna, Rozrywka interaktywna online, Usługi w zakresie 
interaktywnych gier komputerowych, Usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Usługi wynajmu na-
grań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, 
realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, seriale 
nadawane za pośrednictwem telewizji, Organizowanie pro-
gramów artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych takich jak: Produkcja programów telewizyjnych, Montaż 
programów telewizyjnych, Prezentowanie programów tele-
wizyjnych, Produkcja rozrywkowych programów telewizyj-
nych, Realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, 
Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Realizowanie 
rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Usługi roz-
rywkowe w postaci programów telewizyjnych, 42 Usługi 
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo 
komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 544892 (220) 2022 07 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATKI WOJNY

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne 
i komputerowe, Programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki 
do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w for-
mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, 
fotografie, fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, 

Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fo-
tograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawio-
ne, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki 
do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogło-
szeniowy, taki jak: Ogłoszenia drobne, Dystrybucja ogło-
szeń reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi sprzedaży 
następujących towarów: w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 Obsługa 
przekazu i przekazywanie dźwięku i lub obrazu, także w sys-
temie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć 
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową 
i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwię-
ku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komuni-
kacyjne, takie jak: Informacja o telekomunikacji, Dostarczanie 
informacji komunikacyjnych, Przesyłanie informacji drogą sa-
telitarną, Przesyłanie informacji drogą Online, Przekazywanie 
informacji drogą telewizyjną, Usługi łączności umożliwiające 
przesyłanie informacji, Przekazywanie informacji za pomo-
cą komputera, Nadawanie informacji za pośrednictwem 
telewizji, Łączność komputerowa do przesyłania informacji, 
Transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, Transmi-
sja dźwięku, wideo i informacji, Przekazywanie informacji 
do organizacji sprawozdawczych, Usługi informacyjne do-
tyczące nadawania programów, Komputerowa transmisja 
wiadomości, informacji i obrazów, Dostarczanie informacji  
on-line z komputerowych baz danych, takich jak: Udostęp-
nianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej. Usługi 
on-line, mianowicie przesyłanie wiadomości. Usługi infor-
macyjne on-line związane z telekomunikacją, Satelitarna 
transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej on-line, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Or-
ganizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, takie jak: 
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usłu-
gi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi 
telekomunikacyjne] w tym udostępnianie on-line interak-
tywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teleteksto-
wych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron interneto-
wych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi 
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rozrywkowe, włączając teleturnieje, Usługi w zakresie sportu 
i kultury, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów in-
nych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek 
i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Organizowanie, montaż i produkcja imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi orga-
nizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Or-
ganizowanie konkursów, Organizowanie, montaż i produkcja 
festiwali, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, takie jak: Usługi rozrywkowe w postaci 
interaktywnych programów telewizyjnych, Rozrywka inte-
raktywna, Rozrywka interaktywna online, Usługi w zakresie 
interaktywnych gier komputerowych, Usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Usługi wynajmu na-
grań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, 
realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, seriale 
nadawane za pośrednictwem telewizji, Organizowanie pro-
gramów artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych takich jak: Produkcja programów telewizyjnych, Montaż 
programów telewizyjnych, Prezentowanie programów tele-
wizyjnych, Produkcja rozrywkowych programów telewizyj-
nych, Realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych, 
Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Realizowanie 
rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Usługi roz-
rywkowe w postaci programów telewizyjnych, 42 Usługi 
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie 
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo 
komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 545413 (220) 2022 07 22
(731) Medicago Inc., Québec, CA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medicago

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne i tera-
peutyczne, mianowicie szczepionki dla ludzi, terapeutyczne 
białka i przeciwciała.

(210) 545809 (220) 2022 08 02
(731) FUNDACJA PGNIG S.A.  

IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MGW Muzeum Gazowni Warszawskiej

(531) 27.05.01, 27.05.19, 27.05.23
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do celów dydaktycz-
nych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza-
nia dźwięku lub obrazów, 16 Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 25 Odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, artykuły sportowe 
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 

39 Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie z przewodnikiem, 
usługi organizowania wycieczek, 41 Organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja mul-
timedialna i usługi fotograficzne, Nauczanie, kształcenie, 
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 Udostępnia-
nie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomiesz-
czeń na posiedzenia.

(210) 545854 (220) 2022 08 04
(731) GORĄCA-SKOPIŃSKA MARTA GROUP, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARTA GORĄCA CAMP

(531) 26.01.06, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Fitness kluby, Instruktaż fitness do gry w gol-
fa, Nauka aerial fitness, Prowadzenie zajęć fitness, Sport i fit-
ness, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Udostępnianie 
informacji dotyczących treningu fitness za pomocą por-
talu on-line, Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń 
i fitnessu, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
fitness, Usługi fitness klubów, Usługi klubów zdrowia, fit-
ness, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej 
- fitness klub, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi 
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych, fitness, Usługi szko-
leniowe związane ze sprawnością fizyczną, fitness, Obozy 
sportowe, Organizowanie obozów sportowych, Świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z dietą, Zapewnianie kur-
sów edukacyjnych związanych z dietą.

(210) 546002 (220) 2022 08 09
(731) MODENA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODENA GROUP

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nie-
ruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budow-
lanych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, Organizowanie sprzedaży 
w trybie aukcji i przetargów publicznych, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, Wynajmowanie urządzeń i wyposaże-
nia biurowego, Usługi agencji importowych, Agencja pu-
blic relations, Usługi agencji reklamowych, Usługi agencji 
zakupu, Księgowość, Badania rynku i badania marketingo-
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we, Badania rynku i analizy biznesowe, Usługi doradcze 
w zakresie administrowania przedsiębiorstwem, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie miesz-
kaniami, Sprzedaż nieruchomości, sprzedaż aukcyjna nie-
ruchomości, 36 Doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Dostarczanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, 
Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowla-
nych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, Udzielanie in-
formacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie in-
formacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem 
internetu, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościa-
mi, Usługi zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie 
budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie gruntami, 
Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nie-
ruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Usługi deweloperskie w zakresie sprzedaży obiektów bu-
dowlanych i lokali mieszkalnych, Wynajem budynków, Wy-
najem domów, Wynajem lokali, Wynajem mieszkań, Wy-
najem nieruchomości, Wynajem pomieszczeń biurowych, 
Wynajem powierzchni handlowej, Organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, 37 Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa bloków 
mieszkalnych, Budowa biur, Budowa budynków mieszkal-
nych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, 
Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie 
wakacyjne, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa 
domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa nieru-
chomości - budownictwo, Budowa nieruchomości miesz-
kalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa 
nieruchomości przemysłowych, Budownictwo, Budownic-
two mieszkaniowe, Doradztwo inżynieryjne - budownic-
two, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego 
i budynków, Doradztwo inżynieryjne jako usługi budow-
lane, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Instalacja 
materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w kon-
strukcjach, Instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, 
Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych 
elementów budowlanych, Konsolidacja gruntu, Konstru-
owanie budynków mieszkalnych i handlowych, Konsulta-
cje budowlane, Konsultacje w zakresie nadzoru budowla-
nego, Malowanie, Malowanie powierzchni wewnętrznych 
i zewnętrznych, Montaż izolacji do budynków, Montaż, 
instalacja konstrukcji budynków, Montaż ścian działowych 
kartonowo-gipsowych, Murarstwo, Nadzór budowla-
ny, Podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie układania od-
pływów wody, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
wylewania fundamentów, Podziemnie prace konstrukcyjne 
w zakresie wodociągów, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa systemów hvac - ogrzewanie, wen-
tylacja i klimatyzacja, Konserwacja i naprawa budynków, 
Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, 
okien i rolet, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci 
wodno-kanalizacyjnych, Montaż rusztowań.

(210) 546003 (220) 2022 08 09
(731) MODENA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODENA CEGLANA

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nie-
ruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Organizowanie sprzedaży w trybie au-
kcji i przetargów publicznych, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
Usługi agencji importowych, Agencja public relations, Usługi 
agencji reklamowych, Usługi agencji zakupu, Księgowość, 
Badania rynku i badania marketingowe, Badania rynku i ana-
lizy biznesowe, Usługi doradcze w zakresie administrowa-
nia przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwem i planowania, Administrowanie działal-
nością gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie mieszkaniami, Sprzedaż nieru-
chomości, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 36 Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Fi-
nansowanie projektów deweloperskich, Dostarczanie in-
formacji dotyczących nieruchomości, Nabywanie gruntów 
przeznaczonych do dzierżawy, Organizowanie finansowania 
w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie finanso-
wania zakupu nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania 
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nie-
ruchomościach, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieru-
chomości za pośrednictwem internetu, Usługi w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nierucho-
mościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, 
Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalny-
mi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem 
nieruchomości, Usługi deweloperskie w zakresie sprzedaży 
obiektów budowlanych i lokali mieszkalnych, Wynajem bu-
dynków, Wynajem domów, Wynajem lokali, Wynajem miesz-
kań, Wynajem nieruchomości, Wynajem pomieszczeń biu-
rowych, Wynajem powierzchni handlowej, Organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, 37 Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa blo-
ków mieszkalnych, Budowa biur, Budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, 
Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie 
wakacyjne, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa 
domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa nieru-
chomości - budownictwo, Budowa nieruchomości miesz-
kalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa 
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nieruchomości przemysłowych, Budownictwo, Budownic-
two mieszkaniowe, Doradztwo inżynieryjne - budownictwo, 
Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budyn-
ków, Doradztwo inżynieryjne jako usługi budowlane, Insta-
lacja izolacji termicznej w budynkach, Instalacja materiałów 
izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, 
Instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, Instalacja 
pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów 
budowlanych, Konsolidacja gruntu, Konstruowanie budyn-
ków mieszkalnych i handlowych, Konsultacje budowlane, 
Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Malowanie, 
Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, 
Montaż izolacji do budynków, Montaż, instalacja konstrukcji 
budynków, Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, 
Murarstwo, Nadzór budowlany, Podziemne prace budowla-
ne w zakresie systemu rur, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne do-
tyczące okablowania, Podziemne prace konstrukcyjne w za-
kresie układania odpływów wody, Podziemne prace kon-
strukcyjne w zakresie wylewania fundamentów, Podziemnie 
prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, Podziemne 
prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyj-
nych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów hvac 
- ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, Konserwacja i na-
prawa budynków, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja 
i naprawy szyb, okien i rolet, Instalowanie, konserwacja i na-
prawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Montaż rusztowań.

(210) 546106 (220) 2022 08 11
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENTitis ucho nos gardło smak miętowy 30 pastylek 

do ssania

(531) 26.01.06, 05.03.15, 02.03.01, 02.09.06, 02.09.07, 26.01.06, 
26.01.14, 29.01.15

(510), (511) 3 Aerozole do gardła nielecznicze, Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty - 
przybory toaletowe, Balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawil-
żane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki 
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki 
pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspi-
ranty, Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające - kosmety-
ki, Kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermato-
logiczne inne niż lecznicze, Kremy dla niemowląt nieleczni-
cze, Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy 
do pielęgnacji skóry - kosmetyki, Kremy do skóry, Kremy 
i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści nielecz-
nicze, Maseczki do skóry - kosmetyki, Maski kosmetyczne, 
Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasą-
czone chusteczki do oczyszczania nielecznicze, do użytku 
osobistego, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycz-
nego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecz-
nicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaleto-
we, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze 
produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaleto-

we, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nieleczni-
cze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Nieleczni-
cze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nieleczni-
cze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nie-
lecznicze środki do mycia zębów, Nielecznicze płyny 
do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, 
Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozow-
ników kosmetyków, Pianki - kosmetyki, Płynne kremy - ko-
smetyki, Płyny do pielęgnacji skóry - kosmetyki, Płyny 
do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i gole-
nia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące 
promieniowanie słoneczne - kosmetyki, Preparaty do higie-
ny intymnej lub do celów dezodorujących - przybory toale-
towe, Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielę-
gnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty 
do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty hi-
gieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fito-
kosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaleto-
we, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki 
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów 
kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetycz-
na, Zasypki do ciała - talk, Żele do użytku kosmetycznego, 
Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki 
do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odka-
żania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antysep-
tyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla 
diabetyków specjalnie wyprodukowane, Balsamy do użyt-
ku medycznego, Bandaże elastyczne, opatrunki, Chemicz-
ne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chu-
steczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność do celów 
medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla nie-
mowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne na-
poje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, 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 pro-
dukty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farma-
ceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i na-
turalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów 
medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawil-
żające, Higieniczne bandaże, Intymne preparaty nawilżają-
ce, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, Kompresy, Kremy dla dzieci lecznicze, Kremy do użyt-
ku dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użyt-
ku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, 
Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów 
medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorgani-
zmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze 
balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy 
do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mine-
ralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla nie-
mowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny 
do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia 
skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Leczni-
cze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu 
do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze 
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płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze 
płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysyp-
kę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Leczni-
cze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Leczni-
cze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele 
do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści 
antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycz-
nych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny far-
maceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne su-
plementy odżywcze, Mleko w proszku - żywność dla nie-
mowląt, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, My-
dła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkaża-
jące, Mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, Napoje 
stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki anty-
septyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chus-
teczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat 
do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mie-
szanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, 
Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i apli-
katory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki 
do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Pe-
elingi jako preparaty do użytku medycznego, Pieluchy dla 
niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla 
niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów 
farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, 
Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze inne niż 
mydło, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty 
dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Prepa-
raty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów 
medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Pre-
paraty i substancje mineralne do celów medycznych, Pre-
paraty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty 
mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutycz-
ne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty wi-
taminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witami-
nowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pier-
wiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów 
medycznych, Probiotyki jako suplementy, Produkty diete-
tyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla 
niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roz-
twory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszcza-
jące 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 
oddechowe, Spraye do gardła lecznicze, Spraye ziołowe 
do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do ce-
lów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycz-
nych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki 
do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, 
Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki 
odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, 
Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi 
do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny oso-
bistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty 

mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Su-
plementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy 
żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk 
leczniczy, Tampony, Toniki lecznicze, Tłuszcze do celów 
medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpie-
li, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do ce-
lów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata 
do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Wa-
ciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Wę-
giel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki 
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, 
Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących 
matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źró-
dlana 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 farmaceutycz-
nych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakte-
ryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele 
do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku 
osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe su-
plementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach die-
tetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet me-
dycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana 
przystosowana do celów medycznych, Żywność homoge-
nizowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aplika-
tory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycz-
nych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikato-
ry do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia 
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 kroplo-
mierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywa-
nia mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki 
na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice 
medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne 
do celów medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz 
do użytku medycznego, Maski ochronne na nos do użytku 
medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycz-
nego, Maski ochronne na usta do użytku medycznego, Ma-
ski sanitarne do celów medycznych, Osłonki laktacyjne 
do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku 
medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki 
na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego 
przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki 
ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye, aerozo-
le do celów medycznych, Strzykawki do celów medycz-
nych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termome-
try do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Wyroby 
medyczne mianowicie wyroby do aplikowania substancji 
aktywnych, w tym tych znajdujących się w suplementach 
diety lub w lekach, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze 
do celów medycznych, Zakraplacze do podawania le-
karstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do kar-
mienia, Zawieszki do smoczków.
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(540) ENTitis ucho nos gardło smak truskawkowy  
30 pastylek do ssania

(531) 05.07.08, 02.05.01, 02.05.02, 02.09.06, 02.09.07, 02.09.25, 
27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14, 
26.04.02, 26.04.07, 26.04.10, 26.04.14, 26.04.15, 26.04.16, 
26.04.17, 26.04.18, 27.07.01

(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, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-
ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
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paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty 
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm 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, Wyroby medyczne mianowicie wyroby 
do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdują-
cych się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(210) 546108 (220) 2022 08 11
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENTitis baby ucho nos gardło smak bananowy  

30 saszetek

(531) 02.05.01, 02.05.06, 02.09.06, 02.09.07, 02.09.25, 05.07.18, 
25.01.15, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14, 26.04.02, 26.04.07, 
26.04.10, 26.04.14, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(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 
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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, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 

płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat 
do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mie-
szanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, 
Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i apli-
katory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki 
do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Pe-
elingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla nie-
mowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla 
niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów 
farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, 
Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne 
niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Prepara-
ty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Pre-
paraty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów 
medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Pre-
paraty i substancje mineralne do celów medycznych, Pre-
paraty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty 
mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutycz-
ne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty wi-
taminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witami-
nowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pier-
wiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów 
medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetycz-
ne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla nie-
mowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwo-
ry do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające 
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 
oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe 
do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki de-
zynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do ce-
lów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycz-
nych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki 
do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, 
Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki 
odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, 
Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi 
do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny oso-
bistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty 
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mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Su-
plementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy 
żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk 
leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów 
medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpie-
li, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do ce-
lów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata 
do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Wa-
ciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Wę-
giel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki 
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, 
Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących 
matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źró-
dlana 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 farmaceutycz-
nych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakte-
ryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele 
do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku 
osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe su-
plementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach die-
tetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet me-
dycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana 
przystosowana do celów medycznych, Żywność homoge-
nizowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aplika-
tory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycz-
nych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikato-
ry do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia 
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, Butelecz-
ki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki 
do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kro-
plomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przecho-
wywania mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, 
Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe 
rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski hi-
gieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski 
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos 
do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użyt-
ku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku me-
dycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki 
laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz 
do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, 
Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku me-
dycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Ręka-
wiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye 
[aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów me-
dycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Ter-
mometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Wy-
roby medyczne mianowicie wyroby do aplikowania sub-
stancji aktywnych, w tym tych znajdujących się w suple-
mentach diety lub w lekach, Zakraplacze do oczu, Zakra-
placze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania 
lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek 
do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(210) 546109 (220) 2022 08 11
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ENTitis baby ucho nos gardło smak truskawkowy  
30 saszetek

(531) 02.05.01, 02.05.06, 02.09.06, 02.09.07, 02.09.25, 05.07.08, 
25.01.15, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14, 26.04.02, 26.04.07, 
26.04.10, 26.04.14, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(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 
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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, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku 
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku 
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsa-
my, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do cia-
ła, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania 
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Leczni-
cze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę 
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, 
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, 
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opa-
trunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty 
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku 
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla nie-
mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witamini-
zowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty 
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do my-
cia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i doro-
słych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, 
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptycz-

ne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty far-
makologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty 
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne 
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla 
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm 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-
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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, Wyroby medyczne mianowicie wyroby 
do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdują-
cych się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.

(210) 546797 (220) 2022 09 01
(731) 4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNi.Q

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02
(510), (511) 3 Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsa-
my do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów 
medycznych, Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust, 
Chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku do-
mowego [pranie], Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, Detergenty, inne niż do użytku w procesach pro-
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Dezodo-
ranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Drew-
no zapachowe, Emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, Esencje eteryczne, Farby do brody, Farby 
do włosów, Kadzidełka, Kalkomania ozdobna do celów ko-
smetycznych, Kleje do przymocowywania sztucznych wło-
sów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki, Krem do butów, Kremy ko-
smetyczne, Kremy wybielające do skóry, Krochmal do prania, 
Lakiery (Środki do usuwania -), Lakiery do paznokci, Maski 
kosmetyczne, Mieszaniny zapachowe potpourri, Mlecz-
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydło 
do golenia, Mydła przeciwpotowe do stóp, Naklejane ozdo-
by do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Odżywki 
do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do per-
fum i zapachów, Olejki eteryczne, Ołówki do brwi, Paski 
odświeżające oddech, Piżmo [wyroby perfumeryjne], Płyny 

do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, Płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, 
Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do de-
pilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do kręcenia włosów, 
Preparaty do nabłyszczania liści roślin, Preparaty do odbar-
wiania, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do pole-
rowania, Preparaty do prania, Preparaty do prostowania wło-
sów, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Pre-
paraty odświeżające oddech do higieny osobistej, Produkty 
do odświeżania oddechu w sprayu, Produkty perfumeryjne, 
Przeciwpotowe mydła, Puder do twarzy, Pumeks, Roztwory 
do szorowania, Rzęsy sztuczne, Saszetki zapachowe do bie-
lizny, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Suche 
szampony, Szampony, Sztuczne paznokcie, Środki czyszczą-
ce do higieny intymnej, nielecznicze, Środki do czyszczenia 
zębów, Środki ścierne i polerskie, Talk kosmetyczny, Tłuszcze 
do celów kosmetycznych, Toniki kosmetyczne do ciała, To-
niki kosmetyczne do twarzy, Tusze do rzęs, Waciki do celów 
kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina 
kosmetyczna, Woda kolońska, Woda utleniona do celów ko-
smetycznych, Wosk do depilacji, Wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, Wybielacze stosowane w pralnic-
twie, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do ce-
lów medycznych, Żele do wybielania zębów, Żele oczysz-
czające, Żele pod prysznic, 35 Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Rekla-
ma, Organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, 
Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w za-
kresie kosmetyków, Usługi marketingowe, Usługi portalu in-
ternetowego poświęconego promocji kosmetyków, mody, 
zdrowia, higieny i diety, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży kosme-
tyków przez sklepy internetowe.

(210) 546872 (220) 2022 09 05
(731) STACHURA SANDRA LUXURY DESIGN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S Sandra Stachura

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 25 Odzież damska, męska, dziecinna z tworzyw 
sztucznych i naturalnych, odzież skórzana, bielizna, nakrycia 
głowy, szaliki, apaszki, 42 Projektowanie biżuterii, wyrobów 
ze skóry i imitacji skóry, tkanin, mebli, odzieży, obuwia, nakryć 
głowy, dodatków ubraniowych.

(210) 546972 (220) 2022 09 08
(731) KOKCZYŃSKI MICHAŁ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowny)
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(540) CASINO PALACE KONSTANCIN
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, kafete-
rii, cukierni, barów, kantyn oraz sieci barów szybkiej obsługi, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, Imprezy firmowe [zapewnianie jedze-
nia i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Koktajlbary, 
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Bary, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Organizacja przyjęć wesel-
nych, urodzinowych i okolicznościowych [żywność i na-
poje], Organizowanie bankietów, Organizowanie posiłków 
w hotelach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące da-
nia na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z gril-
lem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów 
alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi barmanów, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, 
Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi kawiar-
ni, Usługi koktajlbarów, Usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i napoje], Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi 
w zakresie bankietów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 
Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedze-
nia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi 
zaopatrzenia w żywność, Zapewnianie pomieszczeń na uro-
czystości, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
Usługi osobistych kucharzy, Serwowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Usługi barów kawowych, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów, Wynajem mebli, bielizny stoło-
wej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
konferencje, warsztaty, spotkania i uroczystości.

(210) 547007 (220) 2022 09 09
(731) INSTALPLAST ŁASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InstalPlast

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 17 Artykuły i materiały termoizolacyjne, Ognio-
odporne materiały izolacyjne, nie do budynków, Rury gięt-
kie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym 
zawory, nie z metalu, Elastyczne rury do celów izolacyjnych, 
Elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów 
płynnych, Elastyczne rury z kauczuku wzmocnionego ma-
teriałem syntetycznym, Elastyczne rury z kauczuku silikono-
wego wzmocnionego materiałem, Elastyczne rury wężowe 
z kauczuku, Elastyczne rury zawierające włókna węglowe, 
Giętkie przewody rurowe wykonane z kauczuku, Złączki 
[niemetalowe -] rur, Złączki do rur niemetalowe, Niemetalo-
we złączki do węży, Niemetalowe złączki do rur, Połączenia 
rurowe [złączki] niemetalowe, Niemetalowe złączki do rur 

elastycznych, Złączki niemetalowe do rur sztywnych, Nie-
metalowe złączki do węży strażackich, Niemetalowe złączki 
do użytku z przewodami wężowymi, Niemetalowe połą-
czenia rurowe [złączki] części sztywnych instalacji wodocią-
gowych, Gumowe złączki do połączeń splatanych kabli nie-
elektrycznych, Rury giętkie, Rury nylonowe, Niemetalowe 
rury wężowe, Rury giętkie niemetalowe, Niemetalowe rury 
podziemne, Rury izolowane (niemetalowe), Gumowe rury 
i przewody rurowe, Osłony z kauczuku na rury, Rury do zra-
szania niemetalowe, Rury niemetalowe do nawadniania, 
Tuleje wzmacniające rury [guma], Rury z kauczuku silikono-
wego, Rury do podlewania (niemetalowe -), Rury wykona-
ne z elastycznych materiałów syntetycznych, Rury z gumy 
do pojazdów silnikowych, Rury elastyczne do użytku przy 
nawadnianiu, Elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucz-
nych, Osłony z kauczuku syntetycznego na rury, Termo-
kurczliwe rury z kauczuku silikonowego, Rury giętkie z two-
rzywa sztucznego do celów hydraulicznych, Elastyczne 
rury niemetalowe do przewodzenia materiałów gazowych, 
Rury z tworzyw sztucznych do pojazdów silnikowych, Nie-
metalowe mikroporowate rury do użytku w rolnictwie, 
Niemetalowe mikroporowate rury do użytku w ogrodnic-
twie, Termoizolowane rury wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym 
zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie 
niemetalowe, Niemetalowe mikroporowate rury do użyt-
ku w uprawie drzew i krzewów, Rury giętkie z tworzywa 
sztucznego do transportu gazu ziemnego, Niemetalowe 
półsztywne rury do użytku z cieczami pod ciśnieniem, 
Materiały izolacyjne, Farby izolacyjne, Powłoki izolacyjne, 
Płytki izolacyjne, Tkaniny izolacyjne, Taśmy izolacyjne, Za-
prawy izolacyjne, Kleje izolacyjne, Płyty izolacyjne, Arkusze 
izolacyjne, Wypełniacze izolacyjne, Maty izolacyjne, Mate-
riały izolacyjne do dachów, Złączki z kauczuku do rur, Złącz-
ki, niemetalowe, do rur elastycznych, Kauczuk, Gutaperka, 
Sztuczna gutaperka, Nieprzetworzona i półprzetworzona 
gutaperka, Mika, Mika, surowiec lub półprodukt, Materiały 
wypełniające [zatykające], Materiały wypełniające z gumy, 
Masy uszczelniające, Materiały wypełniające z tworzyw 
sztucznych, Szczeliwa [masy uszczelniające], Mieszanki 
uszczelniające, Materiały uszczelniające, Taśmy uszczelniają-
ce (niemetalowe -), Pierścienie uszczelniające niemetalowe, 
Izolacyjne masy uszczelniające, Profile uszczelniające nie-
metalowe, Zespoły uszczelniające niemetalowe, Membrany 
uszczelniające niemetalowe, Klejące mieszanki uszczelnia-
jące, Materiały uszczelniające i izolacyjne, Filc izolacyjny, Rę-
kawice izolacyjne, Izolacyjne (materiały -), Izolacyjne żywice 
akrylowe, Farby fotoluminescencyjne [izolacyjne], Izolacyj-
ne wykładziny podłogowe, Materiały izolacyjne dla budow-
nictwa, Materiały izolacyjne wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Ognioodporne materiały izolacyjne, Materiały izola-
cyjne wykonane z pianki polietylenowej, Osłony izolacyjne 
na złącza kabli elektrycznych, Włókna mineralne do celów 
izolacyjnych, Otuliny rurowe do celów izolacyjnych, Papier 
izolacyjny, Wodoszczelne płytki izolacyjne, 19 Rury drena-
żowe niemetalowe, Rury wodociągowe niemetalowe, Rury 
z piaskowca, Rury ściekowe (niemetalowe), Ceramiczne 
rury drenażowe, Rury kamionkowe, Rury ceramiczne, Rury 
(sztywne -), niemetalowe [budownictwo], Rury z zaprawy 
cementowej, Niemetalowe rury spustowe, Rury sztywne, 
niemetalowe, Rury z gliny i przewody, Rury wodociągowe 
(nie z metalu), Rury ceramiczne i cementowe, Niemetalowe 
izolowane rury wodociągowe, Rury wykonane z cementu, 
Rury niemetalowe do dachowych instalacji odwadniają-
cych, Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic-
twie, Kołnierze ognioodporne na rury (Niemetalowe -), Rury 
opadowe z materiałów niemetalowych, Niemetalowe rury 
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wentylacyjne do budynków, Rury wykonane z cementu 
do użytku w budownictwie, Rury sztywne i zawory do nich, 
niemetalowe, Wstępnie izolowane niemetalowe rury spaja-
ne do budownictwa, Rury wylotowe (niemetalowe -) do in-
stalacji budynków, Rury wodociągowe z tworzyw sztucz-
nych [sztywne], Sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne 
niż części instalacji sanitarnych], Sztywne rury do drenażu 
podziemnego, nie z metalu, Rury z tworzyw sztucznych 
do transportu gazu ziemnego, Rury drenażowe [inne niż 
z metalu i tworzyw sztucznych], Niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Szkło izolacyjne, As-
falt, smoła i bitumy, Płyty izolacyjne, niemetalowe, Warstwy 
izolacyjne dachu, Niemetalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, Drewniane rury, Rury odpływowe, Rury odwadnia-
jące (niemetalowe -), Betonowe rury, Rury (spustowe -) nie-
metalowe, Bitumowe membrany uszczelniające, Izolacyjne 
(szkło -) [budownictwo].

(210) 547084 (220) 2022 09 12
(731) SEKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEKA

(531) 26.03.01, 26.03.18, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, 16 Broszury, Czasopi-
sma [periodyki], Poradniki [podręczniki], Katalogi, Publikacje 
drukowane, Materiały do nauczania, Magazyny, Branżowe 
materiały informacyjne, szkoleniowe, marketingowe, Opra-
cowywanie instrukcji, w tym instrukcji BHP, przeciwpożaro-
wych, pierwszej pomocy, 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Doradztwo zawodo-
we [edukacja], Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi 
szkoleniowe w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych 
i pierwszej pomocy, Instruktaże, Outsourcing szkoleń, Szko-
lenia zawodowe, E-learning, 42 Opiniowanie projektów 
i dokumentacji pod względem przeciwpożarowym, Eks-
pertyzy i doradztwo techniczne w zakresie zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, Ocena stanu technicznego obiektów, 
Konserwacja i przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, Usłu-
gi w zakresie ochrony środowiska i innych miejscowych za-
grożeń, Opracowania środowiskowe, Audyty środowiskowe, 
Pomiary, Usługi inżynierskie w zakresie oceny systemu zarzą-
dzania BHP oraz wydawania certyfikatów, Stały nadzór BHP, 
Przeprowadzanie kontroli w zakresie BHP, 45 Audyty zgod-
ności z przepisami, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, 
Usługi prawne w zakresie prawa pracy i BHP, Audyty zgod-
ności z prawem, Audyty z zakresu prawa pracy, Doradztwo 
w zakresie ubezpieczeń społecznych, Doradztwo w zakresie 
warunków pracy, Doradztwo w zakresie pozyskiwania fun-
duszy europejskich, Realizacja projektów finansowanych 
z funduszy europejskich, Audyty bezpieczeństwa.

(210) 547106 (220) 2022 09 12
(731) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) EL MACHO CON WHISKEY & COLA !EMPIEZA  
LA FIESTA! NUEVA CERVEZA !ES HORA DE DIVERTIRSE!

(531) 02.01.01, 02.01.03, 19.07.01, 19.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 547108 (220) 2022 09 12
(731) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL MACHO CON MOJITO !EMPIEZA LA FIESTA! NUEVA 

CERVEZA !ESHORA DE DIVERTIRSE!

(531) 02.01.03, 19.07.01, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 547110 (220) 2022 09 12
(731) NATURA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowny)
(540) skinimal
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 547111 (220) 2022 09 12
(731) BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL MACHO CON TEQUILA !EMPIEZA LA FIESTA! 

NUEVA CERVEZA !ES HORA DE DIVERTIRSE!

(531) 02.01.01, 02.01.03, 27.05.01, 29.01.15, 19.07.01
(510), (511) 32 Piwo.
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(210) 547113 (220) 2022 09 12
(731) DEPILACJA LASEROWA MIASTA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E EPILCLINIC

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Doradztwo dotyczące urody, Salony pięk-
ności, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Depilacja wo-
skiem, Doradztwo w zakresie urody, Elektroliza kosmetyczna 
w cela usuwania owłosienia, Pielęgnacja urody, Usługi dorad-
cze dotyczące urody, Usługi pielęgnacji urody, Usługi salo-
nów piękności, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne.

(210) 547132 (220) 2022 09 13
(731) EURO SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) euro sklep

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Mydło w płynie, Płyn do mycia naczyń, 16 Pa-
pier toaletowy, Ręczniki papierowe, Chusteczki higieniczne, 
29 Dżemy, Marmolady, Koncentraty i przeciery owocowe, 
warzywne i owocowo-warzywne, Przetwory owocowe, 
owocowo-warzywne i warzywne, Owoce konserwowane, 
Warzywa konserwowane, Fasola konserwowa, Groszek kon-
serwowy, Konserwy rybne, Konserwy mięsne, Oleje i tłuszcze 
jadalne, Chipsy ziemniaczane, 30 Ciastka, Popcorn, Kasze spo-
żywcze, Makarony, Mąka, Ryż, Czekolada, Chipsy zbożowe, 
31 Karmy dla zwierząt, 32 Napoje, Woda mineralna, Napoje 
energetyczne, Soki i nektary owocowe, owocowo-warzyw-
ne i warzywne, 35 Usługi w zakresie prowadzenia hurtowni 
i sklepów z towarami: sole do konserwowania żywności, fil-
my do aparatów fotograficznych, ziemia do upraw, artykuły 
malarskie: bejce do drewna, farby, kity, kleje, pigmenty, pod-
kłady, preparaty do konserwacji drewna, rozcieńczalniki, roz-
puszczalniki, szpachle, Usługi w zakresie prowadzenia hur-
towni i sklepów z towarami: artykuły do mycia i czyszczenia: 
chusteczki nasączane płynem kosmetycznym, kostki sanitar-
ne i zapachowe, mydła i kremy do golenia, pasty do butów, 
pasty do podłóg, pasty i mydła do prania, patyczki z watą 
do celów kosmetycznych, płyny do kąpieli, płyny do mycia 
naczyń i szyb, płyny do prania i płukania, proszki, pumeksy, 
szampony, środki do czyszczenia mebli i dywanów, środki 
do pielęgnacji ciała kremy i balsamy, środki do pielęgnacji 
jamy ustnej, środki do pielęgnacji paznokci, środki do wybie-

lania i krochmalenia, środki przeciwpotowe, środki upiększa-
jące do celów kosmetycznych: cienie, dezodoranty, kosme-
tyki do włosów, kredki, ozdoby do celów kosmetycznych, 
pudry, wyroby perfumeryjne, spirytus denaturowany, świece 
i znicze, węgiel i podpałka, materiały opatrunkowe - banda-
że, pieluchy, pieluchomajtki, plastry, podpaski, tampony, pa-
rafarmaceutyki, preparaty do niszczenia szkodników, środki 
higieniczne - dezynfekujące, środki ochrony roślin, żywność 
dla niemowląt, Usługi w zakresie prowadzenia hurtowni 
i sklepów z towarami: maszyny i elektryczny sprzęt domowy: 
depilatory, kosiarki, krajarki do chleba i warzyw, kuchnie elek-
tryczne, kuchnie mikrofalowe, maszynki do mięsa, maszyny 
do szycia, miksery, młynki do kawy, obieraczki do owoców 
i warzyw, obrabiarki do metali i drewna, odkurzacze i nawil-
żacze powietrza, podgrzewacze wody pralki, prasownice, 
roboty kuchenne, rozdrabniarki do śmieci, silniki do łodzi, 
sprężarki, suszarki do włosów, urządzenia do malowania, 
urządzenia do mycia naczyń, urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowania napojów, aparaty, nożyki i akcesoria 
do golenia, narzędzia ręczne ogrodnicze, narzędzia ręcz-
ne i przyrządy dla gospodarstw domowych, noże, sztućce, 
narzędzia ręczne: dłuta, lutownice, nożyce, obcinacze, pil-
niki, piły, przecinaki, rozpylacze, siekiery, śrubokręty, świdry, 
tarki, wiertła, tasaki, młotki, sprzęt elektroniczny: odbiorniki 
audio-video, odbiorniki radiowo-telewizyjne, artykuły elek-
tryczne: baterie, bezpieczniki, dzwonki do drzwi, lampy 
błyskowe, lutownice elektryczne, odkurzacze elektryczne, 
przełączniki elektryczne, przewody elektryczne, przyciski 
do dzwonków, puszki przełącznikowe, wtyczki elektryczne, 
wyłączniki elektryczne, zamki elektryczne, złącza elektrycz-
ne, aparaty fotograficzne, aparaty telefoniczne, kalkulatory, 
lornetki, lunety, oprawki do okularów, taśmy magnetyczne, 
taśmy video, wagi, taśmy i płyty kompaktowe z nagraną 
muzyką, Usługi w zakresie prowadzenia hurtowni i sklepów 
z towarami: artykuły szkolno-biurowe papiernicze: bloki, 
farby, gumki, kleje, korektory, linijki, notesy, okładki, piórniki, 
plastelina, przybory do pisania i malowania - długopisy, fla-
mastry, kredki, ołówki, pędzelki, pisaki: taśma klejąca, teczki, 
temperówki, zeszyty, chusteczki higieniczne, folie spożyw-
cze, informatory, kalendarze, koperty, książki, mapy i plany, 
naczynia jednorazowe, opakowania papierowe, papeterie, 
papier śniadaniowy, papier toaletowy, pocztówki, prasa - 
gazety i tygodniki, reklamówki i woreczki, worki na śmieci, 
torby na mrożonki, woreczki do lodu, woreczki śniadaniowe, 
transportery na butelki z tworzyw sztucznych i papieru, po-
jemniki z tworzyw sztucznych na: pieczywo, ciasto, wyroby 
mleczarskie, mięso, drób, warzywa, materiały do uszczel-
niania: uszczelki do okien, taśmy uszczelniające, uszczelki, 
opaski kauczukowe do wieczek słoi, butelki, cukiernice, deski 
do prasowania, druciaki do szorowania kuchni, dzbanki, gąb-
ki do celów domowych, grzebienie, kosze na śmieci, miotły, 
naczynia kuchenne szklane, naczynia kuchenne metalowe, 
naczynia kuchenne z tworzyw sztucznych, naczynia z por-
celany i porcelitu, naczynia gliniane i kamionkowe, naczynia 
żaroodporne, pojemniki kuchenne, pojemniki do bielizny, 
rękawice gumowe, słoje, suszarki do bielizny, szczoteczki 
do zębów, szczotki do mycia butelek, szczotki do mycia se-
desów, szczotki do rąk, szczotki do włosów, szkło stołowe, 
ściągaczki do czyszczenia szyb, termometry, wiadra, nakrycia 
na stoły - obrusy, ręczniki, serwetki, ściereczki, firanki, koce, 
kołdry, pościel, tapety z materiału, zasłony, artykuły krawiec-
kie, pasmanteryjne, haftki, igły, sznurowadła, szpilki, zamki 
błyskawiczne, zatrzaski, sztuczne kwiaty, wstążki, artykuły za-
bawkarskie: gry, zabawki, artykuły sportowe, ozdoby choin-
kowe, sprzęt wędkarski, gry komputerowe, Usługi w zakresie 
prowadzenia hurtowni i sklepów z towarami: drób, dziczy-
zna, ekstrakty mięsne, mięso, ryby, jaja, mleko, wyroby z mle-
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ka, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone, 
gotowane, galaretki, konfitury, dżemy, konserwy, pikle, sosy 
do sałat, zupy i buliony, dania obiadowe, przystawki, żelatyna 
spożywcza, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, tapioka, 
sago, namiastki kawy, chleb, wyroby cukiernicze: czekolady, 
batony, bombonierki, gumy do żucia, chałwa, wyroby pie-
karnicze, miód, syropy, drożdże, proszki do pieczenia, sól, 
musztarda, ocet, sosy, kisiel, budyń, przyprawy, artykuły dla 
palących: tytoń, cygara, fajki, papierosy, zapałki, zapalniczki, 
Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 547137 (220) 2022 09 13
(731) BORTKIEWICZ JOLANTA LABORATORIUM PILOMAX, 

Milanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAX PILOMAX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 
26.11.08, 26.11.10, 26.05.01, 26.05.08

(510), (511) 3 Kosmetyki, płyny i preparaty do pielęgna-
cji włosów, Szampony, odżywki, maski i kremy do włosów, 
Preparaty do złuszczania naskórka, Preparaty przeciwłupie-
żowe, Preparaty na przetłuszczanie skóry i włosów, Prepa-
raty na wypadanie włosów, Preparaty regenerujące włosy 
i skórę głowy, Preparaty na wzrost i wzmocnienie włosów, 
Preparaty zwiększające miękkość i połysk włosów, Preparaty 
na zwiększenie objętości i nawilżenie włosów.

(210) 547165 (220) 2022 09 13
(731) M-PAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Augustowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M-PAGO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.09
(510), (511) 4 Energia elektryczna, węgiel, biopaliwa, paliwa, 
ropa naftowa surowa i rafinowana, paliwa jądrowe, produk-
ty rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych, paliwa gazowe, 
materiały oświetleniowe, 7 Aparatura, urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii, w tym elektrownie wodne, wiatro-
we, słoneczne, urządzenia i instalacje do zgazowywania, ze-
społy prądotwórcze, wytwornice wodoru, generatory gazu, 
9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
Elektrownie fotowoltaiczne, stacje transformatorowe, linie 
elektroenergetyczne, Aparatura fotowoltaiczna, aparatura 
i instalacje do zdalnego sterowania procesami fotowolta-
icznymi, baterie słoneczne, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa 
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, systemy automatyki 
do instalacji solarnych, urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, Urządzenie pomiarowe, apara-
tura, urządzenia i instalacje do analizy gazu, Aparatura, urzą-

dzenia i instalacje do kontroli i regulacji ciepła, Aparatura, 
urządzenia i instalacje do pomiarów precyzyjnych z zakresu 
elektryczności, ciepła i ciśnienia, szafy sterownicze, aparatu-
ra rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej, izolowane 
druty i przewody elektryczne, automatyka i systemy do ste-
rowania procesami przemysłowymi, systemy informatyczne 
i programy komputerowe do sterowania procesami prze-
mysłowymi, podzespoły elektroniczne, aparaty elektryczne 
i elektroniczne, monitoring, 11 Urządzenia do oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, su-
szenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sa-
nitarne, instalacje do wytwarzania pary, wytwornice pary, 
generatory pary inne niż części maszyn, zasobniki pary, in-
stalacje wodociągowe, urządzenia do ujęcia wody, instalacje 
klimatyzacyjne, Biogazownie, 35 Usługi sprzedaży oraz obrót 
paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, energią elektryczną 
i cieplną, usługi zarządzania w zakresie dostaw energii i pa-
liw, Administracja i zarządzanie biznesowe w zakresie trans-
portu i dostaw energii i paliw, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
metali, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarne-
go, wyrobów chemicznych, części elektronicznych, maszyn 
i urządzeń przemysłowych, Sprzedaż energii elektrycznej, 
reklama, promocja, zarządzanie w działalności handlowej, 
Administrowanie działalności handlowej, usługi zarządza-
nia danymi, Nadzór nad działalnością gospodarczą, Audyt 
przedsiębiorstw, Zarządzanie dokumentacją biznesową, 
Śledzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych 
osób, 37 Budowa, rozbudowa, montaż urządzeń i instalacji 
stosowanych w przemyśle energetycznym, w tym elektrow-
ni wodnych, wiatrowych, słonecznych, elektrowni fotowolta-
icznych, urządzeń i instalacji do zgazowywania, biogazowni, 
Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji stosowanych 
w przemyśle energetycznym, budowa linii telekomunikacyj-
nych i elektroenergetycznych, montaż, naprawy i serwis ze-
stawów solarnych, fotowoltaicznych, grzewczych i klimaty-
zacyjnych, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń 
do wytwarzania, przesyłania, wykorzystania energii elek-
trycznej wiatrowej i odnawialnej, usługi budowlane, roboty 
ziemne oraz elektro-inżynieryjne, usługi doładowywania 
pojazdów elektrycznych, 39 Składowanie i magazynowanie, 
transport paliw i energii, Usługi dystrybucji paliw i energii, 
Magazynowanie paliw, Magazynowania energii elektrycznej 
i cieplnej, Przechowywanie energii i paliw, Usługi w zakresie: 
transmisji, przesyłania, dostawy, dostarczania i dystrybucji 
energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu 
i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, Za-
opatrywanie w energię elektryczną, cieplną, Dystrybucja 
i dostarczanie wody, magazynowanie i odprowadzanie ście-
ków, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją 
energii i paliw, 40 Wytwarzanie energii, Przetwarzanie paliw, 
recykling paliw, usługi przetwarzania surowców wtórnych, 
w tym w celu pozyskiwania energii, 42 Usługi naukowo-tech-
nologiczne, projektowe naukowe i techniczne, przemysłowe 
analizy i usługi badawcze, Usługi projektowe i doradcze oraz 
ekspertyzy dotyczące: montażu, budowy, rozbudowy, na-
prawy i konserwacji urządzeń i obiektów oraz układów elek-
trycznych, telekomunikacyjnych, energetycznych, kompute-
rów, systemów komputerowych, systemów monitorujących, 
nadzorujących, zabezpieczających, usługi pomiarowe, usługi 
oferowania wizualizacji zużycia energii, usługi zdalnego od-
czytywania pomiarów zużycia energii elektrycznej, naukowe 
i techniczne badania i analizy dotyczące energii elektrycznej, 
w tym optymalizacji produkcji energii elektrycznej, Naukowe 
i techniczne badania i analizy dotyczące wytwarzania elek-
tryczności i ciepła, w tym z zakresu optymalizacji wytwarza-
nia elektryczności i ciepła.
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(210) 547265 (220) 2022 09 16
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław;  

SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOCO ENDURANCE

(531) 29.01.15, 27.05.05, 02.09.23
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Mineralne suple-
menty diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Od-
żywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety 
do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, Suplementy diety składające się z aminokwasów, 
Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety 
składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, Suplementy diety zawierające 
enzymy, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy 
żywnościowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Mieszane 
preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe, Preparaty 
witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Witaminy i prepa-
raty witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Dodatki witaminowe i mineral-
ne, Dodatki witaminowe, Suplementy odżywcze w płynie, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetyczny-
mi, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, Batony zawierające suple-
menty odżywcze, Białkowe suplementy diety, Dodatki wi-
taminowe w płynie, Krople witaminowe, Mieszanki do picia 
będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku 
z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku 
będące suplementami diety o smaku owocowym, Multiwi-
taminy, Musujące tabletki witaminowe, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Preparaty 
multiwitaminowe, Suplementy diety o działaniu kosme-
tycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość, Żelki witaminowe, 32 Napoje energetyzujące, 
Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Napoje 
energetyzujące zawierające kofeinę, Bezalkoholowe aro-
matyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje 
gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Napoje 
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej 
zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe o smaku owoco-
wym, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i so-
lami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 

owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, Napoje izotoniczne, Napoje izoto-
niczne [nie do celów medycznych], Napoje zawierające wi-
taminy, Napoje proteinowe, Napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, Napoje z guaraną, Niegazowane 
napoje bezalkoholowe, Woda gazowana wzbogacona wita-
minami [napoje], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produk-
tami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze środkami spożywczymi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 547266 (220) 2022 09 16
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław;  

SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOCO POWER

(531) 29.01.15, 02.09.23, 27.05.05
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Mineralne suple-
menty diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Od-
żywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety 
do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, Suplementy diety składające się z aminokwasów, 
Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety 
składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, Suplementy diety zawierające 
enzymy, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy 
żywnościowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Mieszane 
preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe, Preparaty 
witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Witaminy i prepa-
raty witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Prepa-
raty dietetyczne i odżywcze, Dodatki witaminowe i mineral-
ne, Dodatki witaminowe, Suplementy odżywcze w płynie, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetyczny-
mi, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków 
zawierające dodatki odżywcze, Batony zawierające suple-
menty odżywcze, Białkowe suplementy diety, Dodatki wi-
taminowe w płynie, Krople witaminowe, Mieszanki do picia 
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będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku 
z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku 
będące suplementami diety o smaku owocowym, Multiwi-
taminy, Musujące tabletki witaminowe, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Preparaty 
multiwitaminowe, Suplementy diety o działaniu kosme-
tycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość, Żelki witaminowe, 32 Napoje energetyzujące, 
Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Napoje 
energetyzujące zawierające kofeinę, Bezalkoholowe aro-
matyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje 
gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Napoje 
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej 
zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe o smaku owoco-
wym, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i so-
lami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, Napoje izotoniczne, Napoje izoto-
niczne [nie do celów medycznych], Napoje zawierające wi-
taminy, Napoje proteinowe, Napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, Napoje z guaraną, Niegazowane 
napoje bezalkoholowe, Woda gazowana wzbogacona wita-
minami [napoje], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produk-
tami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze środkami spożywczymi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 547267 (220) 2022 09 16
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław;  

SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOCO FOCUS

(531) 29.01.15, 27.05.05, 02.09.23
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Mineralne suple-
menty diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Od-
żywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety do użyt-
ku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplemen-
ty diety składające się z witamin, Suplementy diety składające 
się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie 

z witamin, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy żywnościowe, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach die-
tetycznych, Mieszane preparaty witaminowe, Preparaty witami-
nowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogaca-
jące organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Witami-
ny i preparaty witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Dodatki witaminowe i mi-
neralne, Dodatki witaminowe, Suplementy odżywcze w płynie, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, 
Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków za-
wierające dodatki odżywcze, Batony zawierające suplementy 
odżywcze, Białkowe suplementy diety, Dodatki witaminowe 
w płynie, Krople witaminowe, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami od-
żywczymi, Mieszanki do picia w proszku będące suplementami 
diety o smaku owocowym, Multiwitaminy, Musujące tabletki 
witaminowe, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako 
zamienniki posiłków, Preparaty multiwitaminowe, Suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiają-
ce kondycję i wytrzymałość, Żelki witaminowe, 32 Napoje ener-
getyzujące, Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], 
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Bezalkoholowe 
aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje ga-
zowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Napoje bezal-
koholowe, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości 
witamin, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje 
bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, 
Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla 
sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
Napoje izotoniczne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycz-
nych], Napoje zawierające witaminy, Napoje proteinowe, Napo-
je sportowe wzbogacane proteinami, Napoje węglowodano-
we, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje 
z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Woda gazo-
wana wzbogacona witaminami [napoje], 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 547276 (220) 2022 09 17
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław;
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOCO ENERGY
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(531) 29.01.15, 02.09.23, 27.05.05
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Mineralne suple-
menty diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Od-
żywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety 
do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, Suplementy diety składające się z aminokwasów, 
Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety 
składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, Suplementy diety zawierające 
enzymy, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy 
żywnościowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Mieszane 
preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe, Preparaty 
witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Witaminy i prepara-
ty witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Preparaty 
dietetyczne i odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Dodatki witaminowe, Suplementy odżywcze w płynie, Die-
tetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Na-
poje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, 
Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków za-
wierające dodatki odżywcze, Batony zawierające suplemen-
ty odżywcze, Białkowe suplementy diety, Dodatki witamino-
we w płynie, Krople witaminowe, Mieszanki do picia będące 
suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodat-
kami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku będące 
suplementami diety o smaku owocowym, Multiwitaminy, 
Musujące tabletki witaminowe, Odżywcze mieszanki do pi-
cia do stosowania jako zamienniki posiłków, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
Żelki witaminowe, 32 Napoje energetyzujące, Napoje energe-
tyzujące [nie do celów medycznych], Napoje energetyzujące 
zawierające kofeinę, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje 
gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków 
owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholo-
we napoje niskokaloryczne, Napoje bezalkoholowe, Napoje 
bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje 
bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bez-
alkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportow-
ców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje 
izotoniczne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], 
Napoje zawierające witaminy, Napoje proteinowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napoje węglowodano-
we, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje 
z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Woda gazo-
wana wzbogacona witaminami [napoje], 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 547380 (220) 2022 09 20
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) AQUA kids źródlana

(531) 29.01.15, 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
26.11.01, 26.11.13

(510), (511) 32 Wody mineralne, Wody stołowe, Wody źró-
dlane, Woda mineralna niegazowana, woda mineralna gazo-
wana, napoje, zwłaszcza napoje chłodzące na bazie wody, 
Lemoniady, Napoje bezalkoholowe.

(210) 547384 (220) 2022 09 20
(731) KELLER PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAWARIA KOLLEKTIV

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.01, 24.17.02, 26.11.09
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i kulturalna.

(210) 547401 (220) 2022 09 21
(731) CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITY BY cersanit

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 Wyroby sanitarne z ceramiki, Ceramika łazien-
kowa, Bidety, Kompakty WC, Miski ustępowe, Pisuary, Sedesy, 
Płuczki ustępowe i zbiorniki do płuczek ustępowych, Umy-
walki, Postumenty i półpostumenty do umywalek, Kabiny 
natryskowe, Brodziki, Wanny łazienkowe, Baterie umywalko-
we, natryski, krany, armatura sanitarna, 20 Meble łazienkowe, 
meblowe wyposażenie łazienek, półki, lustra.

(210) 547426 (220) 2022 09 21
(731) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Unilink LIDER UBEZPIECZEŃ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 36 Ubezpieczenia.

(210) 547566 (220) 2022 09 27
(731) BIOXON LABORATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale
(540) (znak słowny)
(540) REUMATEK
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, Kosmety-
ki, Dezodoranty dla ludzi, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Mydła, Preparaty do kąpieli, Produkty perfumeryjne, Żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych.

(210) 547578 (220) 2022 09 27
(731) DRAGAN DOROTA STREFA MĄDREGO TRENINGU, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA MĄDREGO TRENINGU

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.05, 
26.11.12, 21.03.13

(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Doradztwo w za-
kresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu 
kondycyjnego, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Tre-
ning jogi, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Udostępnia-
nie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą por-
talu on-line, Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu 
sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowe-
go, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym 
za pośrednictwem strony internetowej online, Usługi siłowni 
związane z treningiem siłowym, Usługi trenera osobistego 
[trening sprawności fizycznej], Usługi treningowe siłowe 
i poprawiające kondycję, Usługi treningowe w zakresie ae-
robiku, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Usługi w za-
kresie treningu sprawności fizycznej, Wirtualne usługi trenin-
gów sprawności fizycznej, Prowadzenie sesji szkoleniowych  
on-line związanych ze sprawnością fizyczną, Świadczenie 
usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, 
Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fit-
ness], Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Szkolenia w za-
kresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fi-
zycznej, Usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć spor-
towych, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem.

(210) 547607 (220) 2022 09 27
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga Z ZIELONYCH PŁUC POLSKI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 27.05.24, 06.19.05, 05.01.01, 05.01.08, 05.01.10, 
05.01.16, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.15, 26.01.16, 
26.01.20, 26.01.21

(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce 
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla nie-
mowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski 
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, 
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solo-
ne, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe 
na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze ja-
dalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet 
z dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, 
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mię-
so, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, pro-
dukty gotowe na bazie wędlin, przetwory z mięsa włącza-
jąc wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby 
mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty z branż: 
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, raki nieżywe, smalec, 
sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, wie-
przowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik 
kostny jadalny.

(210) 547650 (220) 2022 09 29
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) AMOFOSKA
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Nawo-
zy, Fosforany (nawozy), Dodatki glebowe [nawożenie], Che-
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micznie zmienione nawozy złożone, Mieszanki nawozów, 
Mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, Mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku 
jako nawozy ogrodnicze, Mieszanki substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rol-
nicze, Nawozy biologiczne, Nawozy azotowe, Nawozy bez 
zawartości chloru, Nawozy biologiczne stosowane do uzdat-
niania gleby, Nawozy chemiczne, Nawozy dla rolnictwa, Na-
wozy do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy do trawy, Na-
wozy do użytku domowego, Nawozy i użyźniacze, Nawozy 
mieszane, Nawozy mineralne, Nawozy naturalne, Nawozy 
o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, 
Nawozy użyźniające glebę, Nawozy z dodatkiem mikroor-
ganizmów, Nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, 
Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nawozy złożone, 
Preparaty do nawożenia, Substancje odżywcze [nawozy] 
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Sole [nawozy], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami 
do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
Doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicz-
nych, Doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu pro-
duktów chemicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w leśnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w ogrodnictwie, Publikowanie tekstów reklamowych, 
Przygotowywanie reklam, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Publikowa-
nie materiałów reklamowych online, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych w internecie, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: nawozy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: nawozy, 41 Publikowanie, Publikowanie tekstów, 
Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie recenzji, 
Publikowanie podręczników, Publikowanie multimediów, 
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie czasopism in-
ternetowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Publikowanie naukowych czasopism informacyj-
nych, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkolenio-
wych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism 
i gazet, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
online, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publiko-
wanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamo-
we, w formie elektronicznej, Usługi doradcze i informacyj-
ne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem sympozjów, Nauczanie i szkolenia, Usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe, Usługi doradcze w zakresie szkoleń, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Za-
pewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolni-
czego, 44 Doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Doradztwo rolnicze w dziedzinie nawożenia, 
Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w rol-
nictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawo-
zów w leśnictwie, Usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie.

(210) 547651 (220) 2022 09 29
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amofoska

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24, 
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14

(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Nawo-
zy, Fosforany (nawozy), Dodatki glebowe [nawożenie], Che-
micznie zmienione nawozy złożone, Mieszanki nawozów, 
Mieszanki nawozów o spowolnionym uwalnianiu, Mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku 
jako nawozy ogrodnicze, Mieszanki substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rol-
nicze, Nawozy biologiczne, Nawozy azotowe, Nawozy bez 
zawartości chloru, Nawozy biologiczne stosowane do uzdat-
niania gleby, Nawozy chemiczne, Nawozy dla rolnictwa, Na-
wozy do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy do trawy, Na-
wozy do użytku domowego, Nawozy i użyźniacze, Nawozy 
mieszane, Nawozy mineralne, Nawozy naturalne, Nawozy 
o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, 
Nawozy użyźniające glebę, Nawozy z dodatkiem mikroor-
ganizmów, Nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, 
Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nawozy złożone, 
Preparaty do nawożenia, Substancje odżywcze [nawozy] 
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Sole [nawozy], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikalia-
mi do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
Doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, 
Doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu produktów 
chemicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z che-
mikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnic-
twie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami 
do stosowania w leśnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Przygotowywanie 
reklam, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Publikowanie materiałów reklamo-
wych online, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w internecie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: nawozy, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: nawozy, 41 Publi-
kowanie, Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, cza-
sopism, Publikowanie recenzji, Publikowanie podręczników, 
Publikowanie multimediów, Publikowanie elektroniczne, Pu-
blikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czaso-
pism elektronicznych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów 
multimedialnych online, Publikowanie naukowych czaso-
pism informacyjnych, Publikowanie gazet, periodyków, kata-
logów i broszur, Publikowanie przewodników edukacyjnych 
i szkoleniowych, Publikowanie multimedialne magazynów, 
czasopism i gazet, Publikowanie książek i czasopism elek-
tronicznych online, Publikowanie elektronicznych gazet do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, w formie elektronicznej, Usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem sympozjów, Nauczanie i szkolenia, Usługi 
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edukacyjne i szkoleniowe, Usługi doradcze w zakresie szko-
leń, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenio-
wych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkolenio-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, 
Zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolni-
czego, 44 Doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, Doradztwo rolnicze w dziedzinie nawożenia, Usługi 
informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, 
Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnic-
twie, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania 
nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 547717 (220) 2022 09 30
(731) AIR SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyzdroje
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIEGANIE.PL

(531) 26.04.04, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Podcasty, Podcasty do pobrania, 41 Usługi 
dziennikarskie, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Two-
rzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, 
Tworzenie podcastów, Publikowanie, sprawozdawczość i pi-
sanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Publikacja czasopism, Programo-
wanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, 
Pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania 
za pośrednictwem usług teletekstu, Pisanie tekstów [innych 
niż teksty reklamowe], Publikowanie czasopism elektronicz-
nych, Publikowanie czasopism internetowych, Usługi repor-
terskie, Usługi wydawnicze.

(210) 547743 (220) 2022 10 03
(731) TALAREK BOGDAN, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TALARIA

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizacja i prowadzenie balów, Organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferen-
cji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Pro-
wadzenie kursów, Prowadzenie kursów, seminariów i warsz-
tatów, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, Organizacja przyjęć, 
Usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i im-
prez specjalnych, Planowanie przyjęć, Organizowanie i prze-
prowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, Organizowanie konkursów, Organizacja i przeprowa-
dzanie zawodów sportowych, Organizowanie i prowadzenie 
zawodów, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizowanie 
i prowadzenie imprez firmowych i plenerowych, Organi-
zacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, Or-
ganizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, 
Usługi obiektów sportowych, w tym wyciągów narciarskich, 
basenów, parków linowych i ścianek wspinaczkowych, Or-
ganizacja i prowadzenie obozów wakacyjnych, Wypożycza-

nie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub 
do studiów telewizyjnych, Organizowanie ogródków zabaw 
dla dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów ekstremalnych, 
turniejów rycerskich, przedstawień teatralnych, występów 
muzycznych, spektakli laserowych i pirotechnicznych, Parki 
rozrywki, Usługi związane z organizowaniem i obsługą dys-
kotek, Fotografowanie, Filmowanie, Gimnastyka (instruktaż), 
Prowadzenie kasyn i salonów gier hazardowych, Obsługa sal 
gry, Obsługa gier w systemie on-line, Prowadzenie klubów 
bilardowych, Usługi rozrywki, Usługi związane z organizacją 
imprez karaoke, Usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka), 
Kluby zdrowia, Kluby nocne, Usługi edukacyjne, Usługi re-
kreacji, Kluby fitness, Obsługa pól golfowych, Obsługa sal 
kinowych, Wypożyczanie sprzętu audio, Usługi zespołów 
muzycznych, Publikowanie książek i tekstów innych niż re-
klamowe, Studia filmowe, Studia nagrań, Wynajmowanie 
stadionów, Tłumaczenia, Usługi reporterskie, Wynajmowa-
nie kortów tenisowych, Wypożyczanie sprzętu narciarskiego, 
Wypożyczanie sprzętu i gier sportowych, Informacje o wy-
poczynku i rozrywce, Tresura zwierząt, Prowadzenie szkółek 
jazdy konnej, jazdy narciarskiej, Przejażdżki powozami, Kuligi, 
Wędkarstwo, Myślistwo sportowe i rekreacyjne, Organizo-
wanie polowań, 43 Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], 
Hotele, Pensjonaty, Usługi zakwaterowania i wyżywienia 
świadczone przez ośrodki wczasowe, Domy wypoczynko-
we, Domy turystyczne, Schroniska młodzieżowe, Kempingi 
i obozowiska, Rezerwacje miejsc w hotelach, Rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, Restauracje, Kawiarnie, Bary, Wynaj-
mowanie sal na posiedzenia, Usługi cateringowe, Wypoży-
czanie namiotów i innych konstrukcji przenośnych, Wypo-
życzanie mebli, w tym mebli ogrodowych, cateringowych 
i konferencyjnych, bielizny stołowej, naczyń i sztućców, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, udostępnianie wyposażenia kempingowego 
i sprzętu kempingowego, Hotele dla zwierząt, 44 Usługi 
medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, Salony masażu, odnowy biolo-
gicznej i spa, Usługi saun, Solaria, Aromaterapia, Salony fry-
zjerskie, Salony piękności, Manicure, Pedicure, Tatuowanie, 
Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 
Hodowla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, Pie-
lęgnacja trawników, Układanie kompozycji kwiatowych, 
Placówki rekonwalescencji, Sanatoria, Pomoc medyczna, 
Kliniki medyczne, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Hodowla 
i pozyskiwanie zwierząt łownych, Hodowla ryb i innych or-
ganizmów wodnych.

(210) 547748 (220) 2022 09 30
(731) CIEPIELA MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 89TH AVENUE

(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, Pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z działalnością gospodarczą, Badania rynku 
i badania marketingowe, Badania rynku i analizy bizneso-
we, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Opracowy-
wanie statystycznych danych gospodarczych i informacji 
handlowych, Badania dotyczące działalności gospodarczej 
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dla nowych przedsiębiorstw, Usługi dotyczące badania 
i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, Plano-
wanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Prognozy 
i analizy ekonomiczne, Analizy i badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo i konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej, 36 Fundusze inwestycyjne wza-
jemne, Planowanie funduszy powierniczych, Inwestowanie 
funduszy kapitałowych, Administrowanie inwestycjami 
funduszy, Zarządzanie funduszem kapitałowym, Zarządza-
nie finansowe funduszami, Zarządzanie funduszami inwe-
stycyjnymi, Administrowanie funduszami i inwestycjami, 
Usługi związane z zarządzaniem funduszami, Usługi ma-
klerskie, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Usługi in-
westycyjne dla klientów prywatnych, Usługi inwestycyjne 
świadczone przez firmy, Usługi inwestycyjne, Usługi finan-
sowo-inwestycyjne, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego, 
Doradztwo inwestycyjne, Informacje inwestycyjne, Analiza 
inwestycyjna, Udzielanie informacji inwestycyjnych, Usługi 
oceny ryzyka inwestycyjnego, Finansowe i inwestycyjne 
usługi konsultacyjne, Usługi w zakresie doradztwa inwesty-
cyjnego, Zarządzanie funduszem, Monitorowanie funduszy 
inwestycyjnych.

(210) 547753 (220) 2022 10 03
(731) SERENLI HUSEYIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISTANBUL MARKET

(531) 25.01.15, 25.01.18, 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień w -).

(210) 547756 (220) 2022 10 03
(731) SERENLI HUSEYIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Istanbul Cash & Carry

(531) 05.05.03, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.13, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień w -).

(210) 547785 (220) 2022 10 03
(731) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) SCALA HISTORY

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomości, Reklamowanie 
nieruchomości, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, 36 Usługi finansowe, pośrednictwo finanso-
we, Wycena majątku ruchomego i nieruchomego, Wyna-
jem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości, Timesharing 
nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Administro-
wanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, 
Pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, Organi-
zowanie wynajmu, dzierżawy, timesharingu nieruchomości, 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Zarządzanie in-
westycjami w nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Usługi 
konstrukcyjne, Usługi rozbiórkowe, Usługi wyburzeniowe, 
Usługi przygotowania terenów pod budowę, Budowa kom-
pletnych obiektów budowlanych lub ich części, Nadzór 
budowlany, Informacja budowlana, Doradztwo budowlane 
i inżynieryjne, Wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, 
Izolowanie i uszczelnianie obiektów budowlanych, Budow-
lane roboty wykończeniowe, Naprawy i remonty obiektów 
budowanych, Usługi dekarskie, Usługi kamieniarskie, Usługi 
budowlane z zakresu inżynierii lądowej, Montaż rusztowań, 
Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elek-
trycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
sanitarnych i wodnych, Wyposażanie wnętrz, Prowadzenie 
generalnego zastępstwa inwestycji budowlanych, 42 Usługi 
architektoniczne, Usługi inżynieryjne, Ekspertyzy inżynieryj-
ne, Ekspertyzy budowlane, Projektowanie urbanistyczne, 
Pomiary geodezyjne, Pomiary gruntu, Badania geologiczne, 
Projektowanie w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej, 
Projektowanie i aranżacja wnętrz, Doradztwo w sprawach 
budowlanych.

(210) 547786 (220) 2022 10 03
(731) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomości, Reklamowanie 
nieruchomości, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, 36 Usługi finansowe, pośrednictwo finanso-
we, Wycena majątku ruchomego i nieruchomego, Wyna-
jem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości, Timesharing 
nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Administro-
wanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, 
Pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, Organi-
zowanie wynajmu, dzierżawy, timesharingu nieruchomości, 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Zarządzanie in-
westycjami w nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Usługi 
konstrukcyjne, Usługi rozbiórkowe, Usługi wyburzeniowe, 
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Usługi przygotowania terenów pod budowę, Budowa kom-
pletnych obiektów budowlanych lub ich części, Nadzór 
budowlany, Informacja budowlana, Doradztwo budowlane 
i inżynieryjne, Wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, 
Izolowanie i uszczelnianie obiektów budowlanych, Budow-
lane roboty wykończeniowe, Naprawy i remonty obiektów 
budowanych, Usługi dekarskie, Usługi kamieniarskie, Usługi 
budowlane z zakresu inżynierii lądowej, Montaż rusztowań, 
Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elek-
trycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
sanitarnych i wodnych, Wyposażanie wnętrz, Prowadzenie 
generalnego zastępstwa inwestycji budowlanych, 42 Usługi 
architektoniczne, Usługi inżynieryjne, Ekspertyzy inżynieryj-
ne, Ekspertyzy budowlane, Projektowanie urbanistyczne, 
Pomiary geodezyjne, Pomiary gruntu, Badania geologiczne, 
Projektowanie w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej, 
Projektowanie i aranżacja wnętrz, Doradztwo w sprawach 
budowlanych.

(210) 547787 (220) 2022 10 03
(731) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomości, Reklamowanie 
nieruchomości, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, 36 Usługi finansowe, pośrednictwo finanso-
we, Wycena majątku ruchomego i nieruchomego, Wyna-
jem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości, Timesharing 
nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Administro-
wanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, 
Pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, Organi-
zowanie wynajmu, dzierżawy, timesharingu nieruchomości, 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Zarządzanie in-
westycjami w nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Usługi 
konstrukcyjne, Usługi rozbiórkowe, Usługi wyburzeniowe, 
Usługi przygotowania terenów pod budowę, Budowa kom-
pletnych obiektów budowlanych lub ich części, Nadzór 
budowlany, Informacja budowlana, Doradztwo budowlane 
i inżynieryjne, Wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, 
Izolowanie i uszczelnianie obiektów budowlanych, Budow-
lane roboty wykończeniowe, Naprawy i remonty obiektów 
budowanych, Usługi dekarskie, Usługi kamieniarskie, Usługi 
budowlane z zakresu inżynierii lądowej, Montaż rusztowań, 
Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elek-
trycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 
sanitarnych i wodnych, Wyposażanie wnętrz, Prowadzenie 
generalnego zastępstwa inwestycji budowlanych, 42 Usługi 
architektoniczne, Usługi inżynieryjne, Ekspertyzy inżynieryj-
ne, Ekspertyzy budowlane, Projektowanie urbanistyczne, 
Pomiary geodezyjne, Pomiary gruntu, Badania geologiczne, 
Projektowanie w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej, 
Projektowanie i aranżacja wnętrz, Doradztwo w sprawach 
budowlanych.

(210) 547790 (220) 2022 10 03
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) HERON
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 547791 (220) 2022 10 03
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) STARDUST
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
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kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 547792 (220) 2022 10 03
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) TORI TAKE
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-

talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamienia-
mi, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą  
sanitarną.

(210) 547793 (220) 2022 10 03
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) BLOOM ROSE
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
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budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sani-
tarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te 
towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, 
materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domo-
wego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, tera-
kotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamienia-
mi, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą  
sanitarną.

(210) 547799 (220) 2022 10 04
(731) BŁASZCZYK MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) your aura

(531) 05.05.02, 24.17.15, 27.05.01, 29.01.12, 01.03.15
(510), (511) 4 Świece zapachowe.

(210) 547803 (220) 2022 10 04
(731) AQUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 21.01.14
(510), (511) 9 Sterowniki komunikacyjne, Sterowniki elek-
troniczne, Sterowniki wieloportowe, Sterowniki terminali 
[elektryczne], Sterowniki automatyki przemysłowej, Ste-
rowniki elektroniczne do serwosilników, Sterowniki prze-
mysłowe wraz z oprogramowaniem, Sterowniki drukarek 
umożliwiające współdzielenie portów, Sterowniki do inte-
ligentnych systemów produkcyjnych, Sterowniki urządzeń 
i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, Bezprze-
wodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli, 
funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, Bez-
przewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kon-
troli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów 
elektrycznych elektronicznych i mechanicznych, Oprogra-
mowanie komunikacyjne, Oprogramowanie przemysłowe, 
Oprogramowanie elektromechaniczne, Oprogramowanie 
sprzętowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie, 
programy i aplikacje komputerowe do agregacji danych oraz 
wykonania obliczeń i wizualizacji danych, Rejestratory ciśnie-
nia, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], 35 Sprzedaż 
sterowników przemysłowych wraz z oprogramowaniem, 
Zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi klientów bran-
ży wodno-kanalizacyjne, 37 Usługi w zakresie wykonywa-
nia budowlanych robót specjalistycznych i usług w branży 
elektrycznej, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 
(AKPiA) i teletechnicznej w zakresie obiektów liniowych i roz-
dzielczych, linii elektroenergetycznych, instalacji elektrycz-
nych i teletechnicznych, systemów teleinformatycznych, linii 
światłowodowych, Prowadzenia prac pomiarowych i rozru-
chowych, Wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakre-
sie modernizacji obiektów liniowych i kubaturowych, Usługi 
montażowe, instalacyjne, rozruchowe, serwisowe urządzeń 
elektrycznych, elektronicznych, automatyki, systemów ste-
rowania, nadzoru i monitoringu, zabezpieczeń i pomiarów, 
Usuwanie wycieków, 41 Prowadzenie szkoleń, szkolenia i do-
radztwo techniczne w zakresie aparatury kontrolno-pomia-
rowej i automatyki (AKPiA), oraz szkolenia dotyczące obsługi 
i eksploatacji urządzeń i systemów pomiarowych, układów 
sterowania i telemetrii, 42 Projektowanie techniczne i tech-
nologiczne instalacji elektrycznych, instalacji aparatury kon-
trolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), automatycznych 
systemów sterowania, monitorowania i nadzoru, Programo-
wanie systemów sterowania i nadzoru.

(210) 547808 (220) 2022 10 04
(731) Hochland SE, Heimenkirch, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIEŻOPAK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 09.05.10
(510), (511) 29 Produkty nabiałowe, zwłaszcza sery i prepa-
raty serowe, Pasty do smarowania sporządzone z sera i/lub 
preparatów serowych ze składników niemlecznych, Masło, 
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Tłuszcze jadalne i oleje jadalne, Produkty zastępcze na bazie 
tłuszczów roślinnych do produktów nabiałowych, Gotowe 
dania z sera, gotowe sałatki.

(210) 547811 (220) 2022 10 04
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) D-Vitum
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 547814 (220) 2022 10 04
(731) MAZUR PRZEMYSŁAW PEEM, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLCOPTER

(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 39 Transport lotniczy, Organizowanie lotów, 
Usługi planowania lotów, Lotnicze usługi kurierskie, Usługi 
w zakresie lotów czarterowych, Usługi pośrednictwa w za-
kresie lotów czarterowych, Czarter helikopterów, Transport 
helikopterowy, Organizowanie transportu pasażerów heli-
kopterem, Transport samolotami śmigłowymi, Usługi linii 
lotniczych w zakresie transportu, Usługi linii lotniczych w za-
kresie transportu pasażerów, Usługi linii lotniczych w zakresie 
transportu towarów, Usługi transportu ładunków drogą lot-
niczą, Doradztwo w zakresie transportu lotniczego, Udziela-
nie informacji dotyczących transportu lotniczego, Wynajem 
statków powietrznych, Czarterowanie statków powietrz-
nych, Naziemna obsługa statków powietrznych, Pośrednic-
two w czarterowaniu statków powietrznych.

(210) 547833 (220) 2022 10 05
(731) MIŚNIAKIEWICZ SEBASTIAN SEOPROFI, Więckowice
(540) (znak słowny)
(540) SEM-PROFI
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobra-
nia na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe opro-
gramowanie do pracy zespołowej [groupware], Komputero-
we oprogramowanie graficzne, Oprogramowanie, Oprogra-
mowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogra-
mowanie Business Intelligence, Oprogramowanie dla przed-
siębiorstw, Oprogramowanie do analizy danych bizneso-
wych, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Opro-
gramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Opro-
gramowanie do automatyzacji dokumentów, Oprogramo-
wanie do automatycznego odkrywania procesów bizneso-
wych [ABPD], Oprogramowanie do obsługi wiadomości bły-
skawicznych, Oprogramowanie do obsługi sieci VPN [Wirtu-
alna Sieć Prywatna], Oprogramowanie do obsługi rozległych 
sieci [WAN], Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie 
dla serwerów internetowych, Oprogramowanie do pobrania 
z Internetu, Oprogramowanie do planowania zasobów 
przedsiębiorstwa [ERP], Oprogramowanie do planowania, 
Oprogramowanie do poczty elektronicznej i przesyłania 
wiadomości, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowa-
nie do poczty elektronicznej, Oprogramowanie do pracy 
zespołowej, Oprogramowanie do przesyłania wiadomości 

on-line, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowa-
nie do sterowania procesami, Oprogramowanie do techno-
logii biznesowych, Oprogramowanie do telefonów komór-
kowych, Oprogramowanie do udostępniania plików, Opro-
gramowanie do uzyskiwania dostępu do treści, Oprogramo-
wanie do wideokonferencji, Oprogramowanie do zarządza-
nia na miejscu, Oprogramowanie do zarządzania organizacją 
pracy, Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, 
Oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych, 
Oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, Opro-
gramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, Opro-
gramowanie do zarządzania personelem, Oprogramowanie 
komputerowe do kontroli czasu, Oprogramowanie kompu-
terowe do pobrania z Internetu, Oprogramowanie kompute-
rowe [programy], Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie komputerowe do celów biznesowych, Oprogra-
mowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościo-
wych, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie 
komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputero-
wych, Oprogramowanie konferencyjne, Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia 
sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem internetu, 
Oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania 
w chmurze, Oprogramowanie użytkowe do urządzeń bez-
przewodowych, Oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, Oprogramowanie wspomagające, Oprogra-
mowanie wspomagające podejmowanie decyzji, Platformy 
edytowania zespołowego w czasie rzeczywistym [RTCE] 
[oprogramowanie], Platformy oprogramowania do współ-
pracy [oprogramowanie], Pobieralne oprogramowanie kom-
puterowe do zarządzania informacjami, Programy kompute-
rowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputero-
we do pobrania, Użytkowe programy komputerowe do po-
brania, Programy komputerowe nagrane, Sprzęt komputero-
wy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Urządzenia do prze-
twarzania danych, Urządzenia do rejestrowania czasu i daty, 
Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, 
Urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, Opro-
gramowanie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, 
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwa-
nie danych, Oprogramowanie komputerowe do wyszukiwa-
rek internetowych, Oprogramowanie marketingowe do wy-
szukiwania dla osób trzecich, Oprogramowanie do syste-
mów rezerwacji, 35 Optymalizacja dla wyszukiwarek interne-
towych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, Kompilacja 
statystyk związanych z reklamą, Gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, Promowanie [reklama] działalności 
gospodarczej, Reklama, Reklama biznesowych stron interne-
towych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, 
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama towarów i usług sprzedawców online za pośrednic-
twem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama w Internecie dla osób trzecich, 
Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 
Usługi w zakresie wyszukiwania danych, Wyszukiwanie infor-
macji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Doradz-
two biznesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
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darczej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Marketing 
opierający się na współpracy z influencerem [Influencer mar-
keting], Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wy-
dawania oprogramowania, Obróbka tekstów, Organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, Organizacja wyda-
rzeń komercyjnych, Organizowanie targów handlowych, Or-
ganizowanie targów handlowych w celach reklamowych, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-
mi, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowy-
mi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszu-
kiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja fil-
mów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promocja towarów przy pomocy influence-
rów, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, 
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlo-
wego, Usługi marketingowe, Usługi public relations, Usługi 
reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki 
na rzecz innych, Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania 
cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, Wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, 42 Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym, Badania projektowe 
związane z oprogramowaniem, Hosting, oprogramowanie 
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo związane z oprogramowaniem do sys-
temów komunikacyjnych, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Oprogramowanie komputerowe (Aktualizacja -), 
Oprogramowanie komputerowe (Instalacje -), Oprogramo-
wanie komputerowe (Projektowanie -), Oprogramowanie 
komputerowe (Wypożyczanie -), Usługi pomocy technicznej 
związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacja-
mi, Usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem 
komputerowym, Usługi doradcze związane z oprogramowa-
niem używanym w obszarze handlu elektronicznego, Roz-
wiązywanie problemów z oprogramowaniem komputero-
wym [pomoc techniczna], Platformy do sztucznej inteligen-
cji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Zarządzanie 
projektami komputerowymi, Przygotowywanie programów 
komputerowych do przetwarzania danych, Projektowanie, 
tworzenie i programowanie stron internetowych, Projekto-
wanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadza-
nia danych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowa-
dzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania da-
nych, Opracowywanie systemów komputerowych, Platfor-
ma jako usługa [PaaS], Chmura obliczeniowa, Badania i do-
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
dotyczące rozwijania systemów komputerowych, Doradz-

two i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo w sprawach oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania 
zabezpieczającego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
komputerów, Doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo związane z aktualizacją oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo i konsultacje doty-
czące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo 
techniczne związane z zastosowaniem i używaniem opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo techniczne zwią-
zane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów kompute-
rowych, Profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, 
Profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego, Usługi doradcze dotyczące oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze dotyczące analizy syste-
mów komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne zwią-
zane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, 
programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania kom-
puterowego, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie ar-
chitektury i infrastruktury technologii informacyjnej, Usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyj-
nej, Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją 
systemów komputerowych, Usługi doradcze w dziedzinie 
projektowania systemów informacyjnych, Usługi doradcze 
w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, Usługi do-
radcze w zakresie oprogramowania, Usługi doradcze w za-
kresie projektowania systemów komputerowych, Usługi do-
radztwa informatycznego, Usługi informacyjne w zakresie 
technologii informacyjnej, Usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, Usługi konsultacyjne w zakresie 
informatyki, Usługi konsultacyjne w zakresie systemów kom-
puterowych, Usługi w zakresie doradztwa komputerowego, 
Usługi w zakresie konsultacji i doradztwa komputerowego, 
Konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, Porad-
nictwo informatyczne, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Elektroniczne 
przechowywanie plików i dokumenty, Przechowywanie da-
nych elektronicznych, Usługi doradztwa w zakresie oprogra-
mowania jako usługi [SaaS], Usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowe-
go, Usługi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów 
lub oprogramowania komputerowego, Wynajmowanie ser-
werów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobra-
nia, do użytku w komunikacji, Wypożyczanie oprogramowa-
nia do zarządzania bazami danych, Wypożyczanie oprogra-
mowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytko-
wania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Wy-
pożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowe-
go, Wynajem sprzętu i oprogramowania, Wynajem progra-
mów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie sys-
temów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Projekto-
wanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie 
i rozwój sprzętu komputerowego, Projektowanie i tworzenie 
witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Pro-
jektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Projektowanie sieci kompu-
terowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie systemów 
informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie 
stron internetowych w celach reklamowych, Tworzenie i pro-
jektowanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie 
i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) 
na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie projekto-
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wania sprzętu komputerowego, Usługi projektowania narzę-
dzi do przetwarzania danych, Usługi projektowania syste-
mów przetwarzania danych, Usługi projektowania systemów 
komputerowych, Monitorowanie systemów komputero-
wych do celów bezpieczeństwa, Monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzo-
wanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Usługi pro-
gramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa 
danych elektronicznych, Analizowanie zagrożeń dla bezpie-
czeństwa komputerowego w celu ochrony danych, Aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpie-
czeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom 
komputerowym, Usługi w zakresie monitorowania syste-
mów bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa internetowego, Instalacja, aktualiza-
cja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instala-
cja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania 
komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramo-
wania komputerowego, Powielanie programów komputero-
wych, Badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane 
z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogra-
mowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego dla osób trzecich, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowa-
nia, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów 
oprogramowania komputerowego i baz danych, Opracowy-
wanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie i testowanie oprogramowania, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyski-
wania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do opracowywania stron internetowych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do przetwarzania danych, Projekto-
wanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie 
i wdrażanie oprogramowania, Projektowanie, opracowywa-
nie i programowanie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, 
Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie, 
utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trze-
cich, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opar-
tych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi in-
formatyczne], Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron 
internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo zwią-
zane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, 
Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głów-
nych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron interneto-
wych online na rzecz osób trzecich, Projektowanie graficzne 
w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i aktuali-
zacja stron głównych i stron internetowych, Projektowanie 
i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, Pro-

jektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron 
WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworze-
nia stron WWW w Internecie, Projektowanie i tworzenie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie 
i tworzenie stron głównych i stron internetowych, Projekto-
wanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie 
stron domowych i stron internetowych, Projektowanie stron 
głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron głów-
nych, Obsługiwanie wyszukiwarek, Udostępnianie wyszuki-
warek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci 
komunikacyjnych, Udostępnianie wyszukiwarek interneto-
wych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Analizy syste-
mów komputerowych, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, Doradztwo w zakresie sztucznej inteli-
gencji, Hosting serwerów, Hosting mobilnych stron interne-
towych, Hosting stron internetowych w Internecie, Usługi 
w zakresie hostingu stron internetowych, Monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Pro-
jektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projekto-
wanie i rozwój oprogramowania komputerowego, Tworze-
nie gier wideo i komputerowych, Usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, Usługi graficzne, Usługi w zakresie projek-
towania logo, Wzornictwo przemysłowe, Wynajem infra-
struktury centrów danych.

(210) 547865 (220) 2022 10 05
(731) OCTO KONRAD ŁACISZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYGGE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 11 Elementy grzewcze, Instalacje grzewcze, Ele-
menty grzejne, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarza-
nia energii, Wymienniki ciepła, Wymienniki ciepła, inne niż 
części maszyn, Wymienniki ciepła do celów centralnego 
ogrzewania, Wentylatory do wymienników ciepła.

(210) 547869 (220) 2022 10 05
(731) JARMUSZCZAK SZYMON STUDIO KREATYWNE  

JUST SITE, Bolesławiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JS

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 42 Rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego.
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(210) 547872 (220) 2022 10 05
(731) CUBAŁA-KUCHARSKA MAGDALENA INSTYTUT 

MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ ARCANA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Dr Cubala
(510), (511) 9 E-booki, Podcasty, Nagrania audio, Książki 
audio, Dyski kompaktowe audio, Płyty kompaktowe [audio-
-wideo], Filmy wideo, Nagrania wideo, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, 41 Kursy szkoleniowe, Kursy 
instruktażowe, Kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, 
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Kursy samoświa-
domości [szkolenia], Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
Kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficznych, Kursy 
korespondencyjne, Kursy korespondencyjne, nauka na odle-
głość, Produkcja filmów wideo, Prezentacja nagrań wideo, 
Pokazy filmów wideo, Produkcja szkoleniowych filmów wi-
deo, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio 
i rozrywki multimedialnej, 42 Badania laboratoryjne, Usługi 
laboratoryjne w zakresie badań medycznych, 44 Usługi me-
dyczne, Opieka pielęgniarska (medyczna), Usługi doradztwa 
dietetycznego, Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi klinik 
medycznych, Informacja medyczna, Konsultacje medyczne, 
Poradnictwo medyczne, Medyczne badania osób, Przepro-
wadzanie badań medycznych, Doradztwo dotyczące alergii, 
Leczenie alergii, Usługi w zakresie odchudzania.

(210) 547873 (220) 2022 10 05
(731) BALKOWSKI MIROSŁAW, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) eskimos
(510), (511) 30 Ciastka, Ciastka (ciasto na-), Wyroby cukierni-
cze, Wyroby cukiernicze płynne, Musy (wyroby cukiernicze), 
Lodowe wyroby cukiernicze, Gotowe desery (wyroby cukier-
nicze), Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby 
piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Gotowe de-
sery [wyroby piekarnicze], Chleb, Świeży chleb, Chleb i bułki, 
Chrupiące pieczywo.

(210) 547891 (220) 2022 10 06
(731) ANETA JANECKA, KRZYSZTOF JANECKI P.P.H.U. A&K 

SPÓŁKA CYWILNA, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) A&K KUCHNIE
(510), (511) 20 Barki [meble], Biurka modułowe [meble], Blaty 
kuchenne [meble], Bufety ruchome [meble], Cokoły [meble], 
Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dekoracyjne płyty 
ścienne [meble] nietekstylne, Drewniane półki i stojaki [me-
ble], Ekrany [meble], Elementy dzielące przestrzeń [meble], 
Elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Ga-
bloty [meble], Komody [meble], Konsole [meble], Konstrukcje 
półek, nie z metalu [meble], Kontuary [meble], Kosze do prze-
chowywania [meble], Kredensy kuchenne [meble], Kredensy 
[meble], Ławy [meble], Meble, Meble do przechowywania, 

Meble do salonu, Meble do siedzenia, Meble do wnętrz, 
Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Me-
ble domowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble kuchenne, 
Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, 
Meble kuchenne z regulacją wysokości, Meble łączone, Me-
ble łazienkowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble 
na miarę (do zabudowy), Meble niemetalowe [inne niż spe-
cjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryj-
nego], Meble przystosowane do układania jedno na drugim, 
Meble sypialne, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), 
Meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), Meble wielo-
funkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble 
wypoczynkowe, Meble z przegrodami na butelki [barki], Me-
ble z tworzyw sztucznych do łazienek, Modułowe meble ła-
zienkowe, Modułowe układy półek [meble], Moduły do prze-
chowywania [meble], Narożniki [meble], Niemetalowe półki 
ścienne [meble], Panele do podziału pomieszczeń [meble], 
Parawany [meble], Półki do przechowywania [meble], Półki 
[meble], Półki niemetalowe [meble], Półki prefabrykowane 
[meble], Półki ścienne [meble], Półki wiszące [meble], Regały 
drewniane [meble], Regały [meble], Segmenty do przecho-
wywania [meble], Segmenty półek drewnianych [meble], 
Siedzenia [meble], Skrzynie do przechowywania [meble], 
Skrzynie [meble], Stojaki [meble] do użycia ze sprzętem au-
dio, Stojaki [meble] pod telewizor, Stojaki [meble] wykonane 
głównie z drewna do przechowywania, Stojaki na głośniki 
[meble], Stojaki na książki [meble], Stojaki na ręczniki [meble], 
Stojaki na telefony [meble], Stojaki na wino [meble], Stojaki 
obrotowe [meble], Stojaki podporowe [meble], Stojaki wielo-
funkcyjne [meble], Stoły [meble], Suszarki do naczyń [meble], 
Szafki do przechowywania [meble], Szafki [meble], Szafki 
na płyty [meble], Szafki zamykane [meble], Szafy [meble], 
Szuflady do przechowywania [meble], Taborety ruchome 
[meble], Toaletki [meble], Trzyczęściowe komplety mebli 
[meble], Wielopozycyjne stojaki [meble], Wieszaki do ubrań 
[meble], Wieszaki na kapelusze [meble], Wieszaki na klucze 
[meble], Wieszaczki na klucze [meble], Wieszaki na płaszcze 
[meble], Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [me-
ble] i haczyki na ubrania, Wolnostojące wieszaki na ręczniki 
[meble], Wysokie siedzenia [meble], Wysokie stołki [meble], 
Zagłówki [meble], Blaty kuchenne, Przymocowane szafki ku-
chenne, Stoły kuchenne, Szafki kuchenne.

(210) 547899 (220) 2022 10 06
(731) KOZŁOWSKI BARTOSZ KONRAD, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) FLUUQ
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku 
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Po-
bieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji da-
nych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do mo-
dyfikowania oraz umożliwiania transmisji obrazów, treści 
audiowizualnych i wideo, Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania do przeglądania strumienia obrazów, treści au-
diowizualnych i wideo oraz interakcji ze strumieniem obra-
zów, treści audiowizualnych i wideo, Oprogramowanie kom-
puterowe do pobrania do znajdowania treści i wydawców 
treści oraz do subskrypcji treści, Oprogramowanie kompute-
rowe do oznaczania daty, miejsca, ludzi i tematu w obrazach, 
treściach audiowizualnych i wideo, Oprogramowanie kom-
puterowe do wyszukiwarek internetowych, Oprogramowa-
nie do sieci społecznościowych, Oprogramowanie kompu-
terowe do tworzenia społeczności online, zarządzania nią 
i interakcji z nią, Oprogramowanie komputerowe do zarzą-



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT46/2022

dzania treściami w sieciach społecznościowych, interakcji 
z wirtualnymi społecznościami i transmisji obrazów, treści 
audiowizualnych i wideo, zdjęć, treści wideo, danych, tekstu, 
wiadomości, komentarzy, reklam, medialnych komunikatów 
reklamowych i informacji, Oprogramowanie komputerowe 
do wysyłania elektronicznych powiadomień, zawiadomień 
i przypomnień, Oprogramowanie komputerowe do wysy-
łania i odbierania wiadomości elektronicznych, Oprogramo-
wanie komputerowe do rozpowszechniania reklam osób 
trzecich, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako 
interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie 
komputerowe w postaci interfejsu programowania aplikacji 
(API) pozwalające na świadczenie usług online w zakresie 
tworzenia sieci kontaktów społecznych, rozwijania aplikacji 
oraz kupowania i rozpowszechniania reklam, Oprogramowa-
nie do płatności elektronicznych, Oprogramowanie do eks-
ploracji danych, Oprogramowanie do pracy zespołowej, 
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego 
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicz-
nych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, Klucze kryptograficzne do pobrania 
do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, 38 Usługi elek-
tronicznej transmisji danych, wiadomości, grafik, obrazów 
i informacji pomiędzy użytkownikami internetu i urządzeń 
mobilnych, Usługi elektronicznej transmisji cyfrowych fo-
tografii między użytkownikami internetu, Usługi transmisji 
wideo na żądanie, Usługi umożliwiania dostępu do baz da-
nych komputerowych, elektronicznych oraz on-line, Usługi 
udostępniania forów online do rozmów na tematy zainte-
resowań ogólnych, Usługi udostępniania internetowych łą-
czy komunikacyjnych, przenoszących użytkownika witryny 
internetowej na inne lokalne i światowe strony internetowe, 
Usługi udostępniania chat-roomów i elektronicznych ta-
blic ogłoszeń online, Usługi transmisji przez komputerowe 
lub inne sieci komunikacyjne, Usługi umożliwiania dostępu 
do usług wyszukiwania aplikacji na smartfony, Komunikacja 
za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], Udo-
stępnianie komputerowej bazy danych elektronicznych i on-
line w dziedzinie rozrywki oraz w dziedzinie grup zaintere-
sowań drugorzędnych, uniwersyteckich, towarzyskich i spo-
łecznych, 45 Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, Usługi 
serwisów społecznościowych online, Usługi w zakresie 
wprowadzania do towarzystwa, tworzenia sieci społecznych 
i aranżowania randek, Licencjonowanie technologii, kodów 
źródłowych, oprogramowania komputerowego i innej wła-
sności intelektualnej.

(210) 547901 (220) 2022 10 06
(731) KOZŁOWSKI BARTOSZ KONRAD, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fluuq

(531) 27.05.01, 01.01.02, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania do użytku z tele-
fonami komórkowymi, Aplikacje mobilne do pobrania 
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia 
na sobie, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do transmisji danych, Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania do modyfikowania oraz umożliwiania trans-
misji obrazów, treści audiowizualnych i wideo, Oprogra-

mowanie komputerowe do pobrania do przeglądania 
strumienia obrazów, treści audiowizualnych i wideo oraz 
interakcji ze strumieniem obrazów, treści audiowizual-
nych i wideo, Oprogramowanie komputerowe do po-
brania do znajdowania treści i wydawców treści oraz 
do subskrypcji treści, Oprogramowanie komputerowe 
do oznaczania daty, miejsca, ludzi i tematu w obrazach, 
treściach audiowizualnych i wideo, Oprogramowanie 
komputerowe do wyszukiwarek internetowych, Opro-
gramowanie do sieci społecznościowych, Oprogramo-
wanie komputerowe do tworzenia społeczności online, 
zarządzania nią i interakcji z nią, Oprogramowanie kom-
puterowe do zarządzania treściami w sieciach społecz-
nościowych, interakcji z wirtualnymi społecznościami 
i transmisji obrazów, treści audiowizualnych i wideo, 
zdjęć, treści wideo, danych, tekstu, wiadomości, komen-
tarzy, reklam, medialnych komunikatów reklamowych 
i informacji, Oprogramowanie komputerowe do wysyła-
nia elektronicznych powiadomień, zawiadomień i przy-
pomnień, Oprogramowanie komputerowe do wysyłania 
i odbierania wiadomości elektronicznych, Oprogramo-
wanie komputerowe do rozpowszechniania reklam osób 
trzecich, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako 
interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramowa-
nie komputerowe w postaci interfejsu programowania 
aplikacji (API) pozwalające na świadczenie usług online 
w zakresie tworzenia sieci kontaktów społecznych, roz-
wijania aplikacji oraz kupowania i rozpowszechniania 
reklam, Oprogramowanie do płatności elektronicznych, 
Oprogramowanie do eksploracji danych, Oprogramowa-
nie do pracy zespołowej, Oprogramowanie komputero-
we do handlu elektronicznego umożliwiające użytkow-
nikom dokonywanie elektronicznych transakcji bizneso-
wych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania 
i wydawania kryptowaluty, 38 Usługi elektronicznej 
transmisji danych, wiadomości, grafik, obrazów i infor-
macji pomiędzy użytkownikami internetu i urządzeń mo-
bilnych, Usługi elektronicznej transmisji cyfrowych foto-
grafii między użytkownikami internetu, Usługi transmisji 
wideo na żądanie, Usługi umożliwiania dostępu do baz 
danych komputerowych, elektronicznych oraz on-line, 
Usługi udostępniania forów online do rozmów na tema-
ty zainteresowań ogólnych, Usługi udostępniania inter-
netowych łączy komunikacyjnych, przenoszących użyt-
kownika witryny internetowej na inne lokalne i światowe 
strony internetowe, Usługi udostępniania chat-roomów 
i elektronicznych tablic ogłoszeń online, Usługi transmisji 
przez komputerowe lub inne sieci komunikacyjne, Usłu-
gi umożliwiania dostępu do usług wyszukiwania aplikacji 
na smartfony, Komunikacja za pośrednictwem wirtual-
nych sieci prywatnych [VPN], Udostępnianie komputero-
wej bazy danych elektronicznych i online w dziedzinie 
rozrywki oraz w dziedzinie grup zainteresowań drugo-
rzędnych, uniwersyteckich, towarzyskich i społecznych, 
45 Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych onli-
ne za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, Usługi 
serwisów społecznościowych online, Usługi w zakresie 
wprowadzania do towarzystwa, tworzenia sieci społecz-
nych i aranżowania randek, Licencjonowanie technolo-
gii, kodów źródłowych, oprogramowania komputerowe-
go i innej własności intelektualnej.

(210) 547915 (220) 2022 10 06
(731) SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(531) 29.01.15, 03.04.02, 05.05.21
(510), (511) 30 Słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki 
[cukierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Batony, Guma do żucia, Syropy smakowe, Pole-
wy cukiernicze, Sezamki.

(210) 547935 (220) 2022 10 07
(731) KOZŁOWSKI BARTOSZ KONRAD, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) FLUUQ THE TRULY SOCIAL APP
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku 
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Po-
bieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji da-
nych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do mo-
dyfikowania oraz umożliwiania transmisji obrazów, treści 
audiowizualnych i wideo, Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania do przeglądania strumienia obrazów, treści au-
diowizualnych i wideo oraz interakcji ze strumieniem obra-
zów, treści audiowizualnych i wideo, Oprogramowanie kom-
puterowe do pobrania do znajdowania treści i wydawców 
treści oraz do subskrypcji treści, Oprogramowanie kompute-
rowe do oznaczania daty, miejsca, ludzi i tematu w obrazach, 
treściach audiowizualnych i wideo, Oprogramowanie kom-
puterowe do wyszukiwarek internetowych, Oprogramowa-
nie do sieci społecznościowych, Oprogramowanie kompu-
terowe do tworzenia społeczności online, zarządzania nią 
i interakcji z nią, Oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania treściami w sieciach społecznościowych, interakcji 
z wirtualnymi społecznościami i transmisji obrazów, treści 
audiowizualnych i wideo, zdjęć, treści wideo, danych, tekstu, 
wiadomości, komentarzy, reklam, medialnych komunikatów 
reklamowych i informacji, Oprogramowanie komputerowe 
do wysyłania elektronicznych powiadomień, zawiadomień 
i przypomnień, Oprogramowanie komputerowe do wysyła-
nia i odbierania wiadomości elektronicznych, Oprogramowa-
nie komputerowe do rozpowszechniania reklam osób trze-
cich, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs 
programowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe 
w postaci interfejsu programowania aplikacji (API) pozwalają-
ce na świadczenie usług online w zakresie tworzenia sieci 
kontaktów społecznych, rozwijania aplikacji oraz kupowania 
i rozpowszechniania reklam, Oprogramowanie do płatności 
elektronicznych, Oprogramowanie do eksploracji danych, 
Oprogramowanie do pracy zespołowej, Oprogramowanie 
komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające 
użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biz-
nesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wy-
dawania kryptowaluty, 38 Usługi elektronicznej transmisji 
danych, wiadomości, grafik, obrazów i informacji pomiędzy 
użytkownikami internetu i urządzeń mobilnych, Usługi elek-
tronicznej transmisji cyfrowych fotografii między użytkow-

nikami internetu, Usługi transmisji wideo na żądanie, Usługi 
umożliwiania dostępu do baz danych komputerowych, elek-
tronicznych oraz on-line, Usługi udostępniania forów online 
do rozmów na tematy zainteresowań ogólnych, Usługi udo-
stępniania internetowych łączy komunikacyjnych, przeno-
szących użytkownika witryny internetowej na inne lokalne 
i światowe strony internetowe, Usługi udostępniania chat-ro-
omów i elektronicznych tablic ogłoszeń online, Usługi trans-
misji przez komputerowe lub inne sieci komunikacyjne, Usłu-
gi umożliwiania dostępu do usług wyszukiwania aplikacji 
na smartfony, Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych 
sieci prywatnych [VPN], Udostępnianie komputerowej bazy 
danych elektronicznych i online w dziedzinie rozrywki oraz 
w dziedzinie grup zainteresowań drugorzędnych, uniwer-
syteckich, towarzyskich i społecznych, 45 Usługi tworzenia 
sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mo-
bilnych do pobrania, Usługi serwisów społecznościowych 
online, Usługi w zakresie wprowadzania do towarzystwa, 
tworzenia sieci społecznych i aranżowania randek, Licencjo-
nowanie technologii, kodów źródłowych, oprogramowania 
komputerowego i innej własności intelektualnej.

(210) 547936 (220) 2022 10 07
(731) KOZŁOWSKI BARTOSZ KONRAD, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) FLUUQ EXPECT THE UNEXPECTED
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku 
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Po-
bieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji da-
nych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do mo-
dyfikowania oraz umożliwiania transmisji obrazów, treści 
audiowizualnych i wideo, Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania do przeglądania strumienia obrazów, treści au-
diowizualnych i wideo oraz interakcji ze strumieniem obra-
zów, treści audiowizualnych i wideo, Oprogramowanie kom-
puterowe do pobrania do znajdowania treści i wydawców 
treści oraz do subskrypcji treści, Oprogramowanie kompute-
rowe do oznaczania daty, miejsca, ludzi i tematu w obrazach, 
treściach audiowizualnych i wideo, Oprogramowanie kom-
puterowe do wyszukiwarek internetowych, Oprogramowa-
nie do sieci społecznościowych, Oprogramowanie kompu-
terowe do tworzenia społeczności online, zarządzania nią 
i interakcji z nią, Oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania treściami w sieciach społecznościowych, interakcji 
z wirtualnymi społecznościami i transmisji obrazów, treści 
audiowizualnych i wideo, zdjęć, treści wideo, danych, tekstu, 
wiadomości, komentarzy, reklam, medialnych komunikatów 
reklamowych i informacji, Oprogramowanie komputerowe 
do wysyłania elektronicznych powiadomień, zawiadomień 
i przypomnień, Oprogramowanie komputerowe do wysyła-
nia i odbierania wiadomości elektronicznych, Oprogramowa-
nie komputerowe do rozpowszechniania reklam osób trzecich, 
Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs pro-
gramowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe 
w postaci interfejsu programowania aplikacji (API) pozwala-
jące na świadczenie usług online w zakresie tworzenia sieci 
kontaktów społecznych, rozwijania aplikacji oraz kupowania 
i rozpowszechniania reklam, Oprogramowanie do płatności 
elektronicznych, Oprogramowanie do eksploracji danych, 
Oprogramowanie do pracy zespołowej, Oprogramowanie 
komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające 
użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biz-
nesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wy-
dawania kryptowaluty, 38 Usługi elektronicznej transmisji 
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danych, wiadomości, grafik, obrazów i informacji pomiędzy 
użytkownikami internetu i urządzeń mobilnych, Usługi elek-
tronicznej transmisji cyfrowych fotografii między użytkow-
nikami internetu, Usługi transmisji wideo na żądanie, Usługi 
umożliwiania dostępu do baz danych komputerowych, elek-
tronicznych oraz on-line, Usługi udostępniania forów online 
do rozmów na tematy zainteresowań ogólnych, Usługi udo-
stępniania internetowych łączy komunikacyjnych, przeno-
szących użytkownika witryny internetowej na inne lokalne 
i światowe strony internetowe, Usługi udostępniania chat-ro-
omów i elektronicznych tablic ogłoszeń online, Usługi trans-
misji przez komputerowe lub inne sieci komunikacyjne, Usłu-
gi umożliwiania dostępu do usług wyszukiwania aplikacji 
na smartfony, Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych 
sieci prywatnych [VPN], Udostępnianie komputerowej bazy 
danych elektronicznych i online w dziedzinie rozrywki oraz 
w dziedzinie grup zainteresowań drugorzędnych, uniwer-
syteckich, towarzyskich i społecznych, 45 Usługi tworzenia 
sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mo-
bilnych do pobrania, Usługi serwisów społecznościowych 
online, Usługi w zakresie wprowadzania do towarzystwa, 
tworzenia sieci społecznych i aranżowania randek, Licencjo-
nowanie technologii, kodów źródłowych, oprogramowania 
komputerowego i innej własności intelektualne.

(210) 547937 (220) 2022 10 07
(731) MADAX PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) MADAX PR
(510), (511) 25 Odzież, Odzież do biegania, Odzież gimna-
styczna, Odzież sportowa, Odzież treningowa.

(210) 547949 (220) 2022 10 09
(731) RAJ-POL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PATION

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Aktówki, Chusty do noszenia niemowląt, Etui 
na klucze, Imitacje skóry, Zestawy podróżne [wyroby skórza-
ne], Kuferki na kosmetyki [puste], Kufry bagażowe, Kufry po-
dróżne, Nici ze skóry, Nosidełka dla niemowląt do noszenia 
na ciele, Obroże dla zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Parasole, 
Parasolki, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Worki, sakiewki, La-
ski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, Saszetki męskie, Skó-
rzane pasy na ramię, Skórzane smycze, Teczki, Torby, Torby 
na kółkach, Torby podróżne, Torby na zakupy, Torby plażo-
we, Torby turystyczne, Torebki, Tornistry szkolne, Walizki, 
Pojemniki na wizytówki, Wykończenia i dekoracje ze skóry 
do mebli, 25 Apaszki [chustki], Bielizna osobista, Bielizna 
termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Blu-
zy dresowe, Boa na szyję, Buty sportowe, Chustki [apaszki], 
Daszki [nakrycia głowy], Fartuchy [odzież], Futra [odzież], Gar-
nitury, Getry, Gorsety, Halki [bielizna], Kombinezony, Kąpie-
lówki, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Krawaty, Kurtki, Nakrycia 
głowy, Legginsy, Majtki, Nauszniki [odzież], Ocieplacze, Obu-
wie, Odzież gotowa, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, 
Okrycia wierzchnie [odzież], Paski [odzież], Pelerynki, Piżamy, 
Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszul-
ki sportowe, Podwiązki, Pończochy, Rajstopy, Rękawiczki, 

Skarpetki, Spódnice, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, 
Stroje przeciwdeszczowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, 
Szaliki, Szlafroki, Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce 
[odzież], Wyroby pończosznicze.

(210) 547952 (220) 2022 10 10
(731) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTAMED

(531) 24.01.13, 24.13.24, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała, Ko-
smetyczne peelingi do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy 
wybielające do skóry, Kosmetyki do makijażu, Błyszczy-
ki do ust, Pomadki do ust, Kosmetyki do brwi, Ołówki 
do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery do paznokci, Preparaty 
do pielęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chu-
steczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Mlecz-
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, Kosmetyki 
do włosów, Farby do włosów, Lakier do włosów, Odżyw-
ki do włosów, Maski kosmetyczne, Płyny do pielęgnacji 
włosów, Pomady do celów kosmetycznych, Suche szam-
pony, Szampony, Mydła i żele, Patyczki z watą do celów 
kosmetycznych, Płyny po goleniu, Preparaty do depilacji, 
Preparaty do golenia, Preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Baweł-
niane płatki kosmetyczne, Dezodoranty i antyperspiranty, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole do kąpieli, Produk-
ty perfumeryjne, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfu-
mowana, Olejki eteryczne, Zestawy kosmetyków, 5 Kremy 
lecznicze, Kremy dla dzieci [lecznicze], Lecznicze kremy 
do ust, Lecznicze peelingi do twarzy, Lecznicze pudry dla 
niemowląt, Nasączone płatki lecznicze, Olejki lecznicze, 
Preparaty do kąpieli, lecznicze, Sole do kąpieli do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty wita-
minowe, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Środki sa-
nitarne do celów medycznych, Toniki do skóry [lecznicze], 
Żele antybakteryjne, Żywność dla niemowląt, Bandaże 
higieniczne, Bandaże opatrunkowe, Bandaże przylepne, 
Bandaże chirurgiczne, Kompresy z gazy, Gazy do celów 
medycznych, Gazy do stosowania jako opatrunki, Plastry, 
Plastry samoprzylepne, Przeciwbólowe plastry przeciw-
zapalne, Plastry rozgrzewające do celów medycznych, 
Plastry do użytku medycznego, Plastry na odciski, Środki 
na odciski, Wysterylizowane opatrunki, Opatrunki odkaża-
jące, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Opatrunki 
na oparzenia, Płynne opatrunki w sprayu, Antyseptyczne 
opatrunki w płynie, Materiały opatrunkowe, medyczne, 
Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 10 Bandaże 
elastyczne, Bandaże ortopedyczne, Bandaże uciskowe, 
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Bandaże podtrzymujące, Temblaki do użytku medyczne-
go, Plastry chłodzące do celów medycznych, Kompresy 
zimne do celów medycznych, Usztywniacze do użytku 
medycznego, Opatrunki na oczy do użytku chirurgiczne-
go, Ortopedyczne opatrunki uciskowe, Opaski elastyczne 
do unieruchamiania kończyn, Materiały do bandażowania 
[elastyczne], Materiały do bandażowania [podtrzymują-
ce], Materiały do bandażowania [usztywniające], Aplikato-
ry do leków, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, 
Gruszki medyczne do użytku leczniczego, Igły do celów 
medycznych, Inhalatory do użytku medycznego, Iniek-
tory leków, Instrumenty medyczne, Irygatory do nosa, 
Kroplomierze do celów medycznych, Nebulizatory, Pi-
pety do użytku medycznego, Peny [wstrzykiwacze], Po-
jemniczki na próbki do badań medycznych, Rękawiczki 
ochronne do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy 
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Pojem-
niki do aplikowania  leków, Termometry lekarskie, Aspira-
tory do nosa, Nożyczki medyczne, Obcążki do paznokci 
do użytku medycznego, Aplikatory do preparatów farma-
ceutycznych, Zatyczki do uszu, Przecinarki do tabletek, 
Nawilżacze stosowane w leczeniu medycznym, Ciśnienio-
mierze, Pulsoksymetry.

(210) 547964 (220) 2022 10 07
(731) LUDZIE PRZYSZŁOŚCI, Bukowina Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLD

(531) 01.05.12, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
społeczno-kulturalna.

(210) 547968 (220) 2022 10 07
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALAME DI ROMA we włoskim stylu

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.03.11, 05.03.15, 24.17.02, 26.11.02, 
26.11.09

(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
przetworów mięsnych i drobiowych, Doradztwo w sprawie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja przetworów 
mięsnych i drobiowych.

(210) 547969 (220) 2022 10 07
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda FRANKFURTERKI WĘDZONE DROBIOWE TAK 

KULTOWE NASZE POLSKIE 30 LAT NA RYNKU

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.01, 08.05.01, 11.01.04, 26.01.02, 
26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18, 05.03.14, 26.01.01, 
26.01.18

(510), (511) 29 Frankfurterki, 35 Sprzedaż hurtowa i detalicz-
na przetworów mięsnych i drobiowych, Doradztwo w spra-
wie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja przetworów 
mięsnych i drobiowych.

(210) 547970 (220) 2022 10 07
(731) PROJEKT 4.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEMENT HOUSE NOWOCZESNE DOMY 

SZKIELETOWE

(531) 07.01.24, 21.01.14, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 19 Domy szkieletowe, domy prefabrykowane, 
niemetalowe domy przenośne, domy modułowe, moduło-
we domy z bali, prefabrykowane domy z bali, domy z prefa-
brykatów, domy sprzedawane w formie zestawów.
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(210) 547971 (220) 2022 10 07
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Pasztetowa mix drobiowo-wieprzowa 

pieczeniowa paprykowa Kultowa 90% POLAKÓW * 
WYBIERA NASZĄ PASZTETOWĄ 30 LAT NA RYNKU 
NR 1* w POLSCE

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.01.02, 
26.01.18, 26.01.01, 26.01.18, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 Pasztetowa, 35 Sprzedaż hurtowa i detalicz-
na przetworów mięsnych i drobiowych, Doradztwo w spra-
wie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja przetworów 
mięsnych i drobiowych.

(210) 547973 (220) 2022 10 07
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda NASZE POLSKIE KABANOSY DOJRZEWAJĄCE 

Kultowa klasyka smaku Idealnie kruchy Oryginalna 
receptura wyprodukowano W POLSCE TAK 
KULTOWE NASZE POLSKIE Z MIĘSA WIEPRZOWEGO 
POCHODZĄCEGO Z UE PRZECHOWUJ POZA 
LODÓWKĄ

(531) 05.03.13, 05.03.14, 08.05.01, 08.05.03, 01.17.11, 01.17.17, 
24.07.01, 13.03.01, 13.03.21, 26.01.01, 26.01.18, 26.01.22, 
26.01.02, 26.01.18, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Kabanosy, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prze-
tworów mięsnych i drobiowych, Doradztwo w sprawie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Magazynowa-
nie, składowanie i dystrybucja przetworów mięsnych i drobiowych.

(210) 547976 (220) 2022 10 07
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda NASZE POLSKIE KABANOSY Z CZOSNKIEM 

NIEDŹWIEDZIM BESKIDZKIE Przyprawa ceniona 
w rejonie Beskidów Idealnie kruchy Oryginalna 
receptura wyprodukowano W POLSCE TAK 
KULTOWE NASZE POLSKIE Z MIĘSA WIEPRZOWEGO 
POCHODZĄCEGO Z UE PRZECHOWUJ POZA 
LODÓWKĄ

(531) 01.17.11, 01.17.17, 05.03.13, 05.03.14, 08.05.01, 08.05.03, 
13.03.01, 13.03.21, 24.07.01, 25.01.01, 26.01.18, 26.01.22, 
26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Kabanosy, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prze-
tworów mięsnych i drobiowych, Doradztwo w sprawie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Magazynowa-
nie, składowanie i dystrybucja przetworów mięsnych i drobiowych.

(210) 547977 (220) 2022 10 07
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda SZYNKA BESKIDZKA z czosnkiem 

niedźwiedzim przyprawa ceniona w rejonie 
Beskidów TAK KULTOWE NASZE POLSKIE 
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego 
pochodzącego z UE.
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(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.05.19, 06.01.02, 06.01.04, 26.01.01, 
26.01.18, 26.01.02, 26.01.18, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.14

(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
przetworów mięsnych i drobiowych, Doradztwo w sprawie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja przetworów 
mięsnych i drobiowych.

(210) 547981 (220) 2022 10 07
(731) WOŹNIAK IZABELA DERMAPURELAB, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DermaPureLab

(531) 09.01.10, 05.13.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi.

(210) 547990 (220) 2022 10 10
(731) LASEK JACEK WOJCIECH SYKOM ZAKŁAD SYSTEMÓW 

KOMPUTEROWYCH, Nowosielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SYKOM

(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 Oprogramowanie do planowania zasobów 
przedsiębiorstwa [ERP], Programy komputerowe, Mobilne 
aplikacje, Oprogramowanie do zarządzania przedsiębior-
stwem, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie dla 
księgowości, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Opro-
gramowanie do zarządzania finansami, Oprogramowanie 
logistyczne, Oprogramowanie, Komputerowe bazy danych, 
35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej, Systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, 42 Analizy systemów komputerowych, Doradztwo 
w dziedzinie analizy systemów komputerowych, Usługi do-
radcze dotyczące analizy systemów komputerowych, Do-
radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Programowanie komputerów, 
Projektowanie systemów informatycznych, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Powielanie oprogramo-
wania komputerowego.

(210) 548000 (220) 2022 10 11
(731) LEAN ENTERPRISE INSTITUTE POLSKA SPÓŁKA 

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

(540) I LEAN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów.

(210) 548006 (220) 2022 10 11
(731) BUKAŃSKA SYLWIA, Szprotawa
(540) (znak słowny)
(540) la pianka ROŚLINNE PIĘKNO
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne.

(210) 548020 (220) 2022 10 11
(731) LIVEKID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.03.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Oprogramowanie kompu-
terowe, Oprogramowanie komputerowe do dostarczania 
informacji dotyczących usług edukacyjnych, sportowych, 
rozrywkowych, w szczególności przeznaczonych dla dzieci, 
Oprogramowanie komputerowe do oferowania informacji 
dotyczących usług edukacyjnych, sportowych, rozrywkowych, 
w szczególności przeznaczonych dla dzieci, 35 Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
usług edukacyjnych, sportowych, rozrywkowych, w szcze-
gólności przeznaczonych dla dzieci, 41 Dostarczanie infor-
macji dotyczących usług edukacyjnych, sportowych, roz-
rywkowych, w szczególności przeznaczonych dla dzieci, 
Dostarczanie informacji dotyczących usług edukacyjnych, 
sportowych, rozrywkowych, w szczególności przeznaczo-
nych dla dzieci, za pośrednictwem interaktywnej strony 
internetowej, Dostarczanie informacji dotyczących usług 
edukacyjnych, sportowych, rozrywkowych, w szczególno-
ści przeznaczonych dla dzieci, za pośrednictwem aplikacji  
mobilnych.

(210) 548024 (220) 2022 10 11
(731) SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KLUB KOMFORT KOMFORTUJ ZA MNIEJ

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.12, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia sieci sklepów, 
usługi menedżerskie, Badania rynku, Organizacja kampa-
nii reklamowych, Doradztwo handlowo-fachowe, Reklama 
i wystawiennictwo towarów dla osób trzecich, Wystawy 
i pokazy towarów, Gromadzenie, ekspozycja i usługi sprze-
daży, promocji, reklamy związane z towarami: wykładzinami 
podłogowymi, matami z trzciny i tworzyw sztucznych, tape-
tami ściennymi, słomiankami, matami łazienkowymi, matami 
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i materacami gimnastycznymi, linoleum, dywanami, wykła-
dzinami, chodnikami, dywanikami samochodowymi, sztucz-
ną darnią, glazurą, terakotą, boazerią, panelami, farbami, 
szpachlami, klejami do klejenia tapet, wykładzin linoleum, 
glazury i terakoty, środki czyszczące, toaletowe, perfumeryj-
ne i kosmetyczne, budowlane materiały metalowe i nieme-
talowe, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wentylacji, 
zasilania wodą i do celów sanitarnych, meblami i artykułami 
wyposażenia wnętrz.

(210) 548049 (220) 2022 10 11
(731) MIEJSKO-ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY LECHIA 

DZIERŻONIÓW, Dzierżoniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L

(531) 15.07.01, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi w zakresie organizacji imprez spor-
towych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczanie, 
szkolenie, prowadzenie treningów w zakresie dyscyplin 
sportowych.

(210) 548142 (220) 2022 10 13
(731) UPL MAURITIUS LIMITED, Port Louis, MU
(540) (znak słowny)
(540) Magnera
(510), (511) 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, 
Środki robakobójcze, Środki przeciwko gryzoniom, Środki 
chwastobójcze, Preparaty do zabijania chwastów i tępienia 
szkodników.

(210) 548143 (220) 2022 10 13
(731) MOSTOVYI MYKOLA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IS BUD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 37 Budownictwo, Usługi w zakresie remontów 
budynków, Remontowanie budynków.

(210) 548146 (220) 2022 10 13
(731) WUNSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAM GESSLER A’LA CARTE

(531) 27.05.01, 11.01.01, 11.03.09
(510), (511) 43 Restauracje serwujące wykwintne artykuły 
spożywcze, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące 
dania na wynos.

(210) 548174 (220) 2022 10 14
(731) SKÓRKA TOMASZ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Sly dog Barbershop
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla mężczyzn.

(210) 548211 (220) 2022 10 17
(731) WEARTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEARTECH AGAINST ABRASION

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe opancerzenie z płyt, Opancerzenie 
z płyt, Opancerzenie z płyt z metalu, Płyty, blacha pancerna, 
Płyta [blacha] pancerna.

(210) 548223 (220) 2022 10 17
(731) JĘDRZEJEWSKI ARTUR ARTE STUDIO, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTE STUDIO EST. 2009

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.04.01, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi agencji marketingowych, Usługi agen-
cji reklamowych.

(210) 548235 (220) 2022 10 17
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Limited Edition PROHIBITED WINE VINTED, BOTTLED 
AND CELLARED BY NOBEL CHILE RED BLEND 
CABERNET SAUVIGNON / SYRAH aged 4 months 
in kentucky bourbon barrels aged 12 months 
in french oak barrels Central Valley Chile CRAFT 
PRODUCED IN SMALL BATCHES 2019 Bottle No. 
00001 Premium Chilean hand harvested

(531) 19.01.06, 25.01.15, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wina.

(210) 548237 (220) 2022 10 17
(731) KUPRIIANOV IEVGENII, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EvDim
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 548238 (220) 2022 10 17
(731) ŁAKOWIECKI ADAM PERFECT SPACE, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) Olivier Sanders
(510), (511) 14 Przyrządy zegarmistrzowskie, Biżuteria, Przy-
rządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 
Wyroby biżuteryjne, Czasomierze [zegarki], Chronografy 
[zegarki], Etui na zegarki, Ozdobne etui na zegarki, Pudełka 
na zegarki, Srebrne zegarki, Zegarki, Zegarki automatyczne, 
Wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, Zegarki chronometrycz-
ne, Zegarki cyfrowe z timerem automatycznym, Zegarki 
damskie, Zegarki do użytku w sporcie, Zegarki do użytku 
zewnętrznego, Zegarki eleganckie, Zegarki elektroniczne, 
Zegarki kwarcowe, Zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, 
Zegarki mechaniczne z automatycznym nakręcaniem, Ze-
garki na rękę, Zegarki na rękę z krokomierzem, Zegarki pozła-
cane, Zegarki sportowe, Zegarki wykonane z metali szlachet-
nych lub nimi powlekane, Zegarki z metali szlachetnych, Ze-
garki ze złota, Zegary i zegarki, Zegary i zegarki elektryczne, 
Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria 
będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria damska, 
Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria i wyro-
by jubilerskie, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria 
platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria szlachetna, 
Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria 
wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana z ka-
mieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali nieszla-
chetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżute-
ria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria wykonana 
z platerowanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona 

z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria z ka-
mieniami szlachetnymi, Biżuteria z kryształu, Biżuteria z me-
tali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria 
z tworzyw sztucznych, Biżuteria z wyhaftowanym srebrem, 
Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze szkła sztra-
sowego [sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, 
Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Biżuteria ze złotymi ha-
ftami, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki identyfikacyjne [bi-
żuteria], Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Branso-
letki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki do kluczy jako 
biżuteria [ozdoby], Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], 
Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachet-
nych, Medaliony [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Pierścion-
ki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki [biżuteria] 
wykonane z metali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria], 
Pierścionki ze skóry [biżuteria], Sztuczna biżuteria, Sztuczna 
biżuteria na ciało, Wpinki do klapy [biżuteria], Wpinki do kla-
py z metali szlachetnych [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Za-
wieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych.

(210) 548239 (220) 2022 10 18
(731) CZUBAK LAURA MANUFAKTURA BRWI, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MANUFAKTURA BRWI

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki 
do brwi, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki naturalne, Ko-
smetyki upiększające, Środki nawilżające [kosmetyki], Olejki 
mineralne [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
do włosów, 41 Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szko-
lenia personelu, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia w zakre-
sie pielęgnacji urody, 44 Salony piękności, Usługi salonów 
piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Usługi 
kształtowania brwi, Usługi nitkowania brwi, Usługi farbowa-
nia brwi, Usługi koloryzacji brwi, Usługi w zakresie makijażu 
permanentnego, Usługi laminacji brwi, Usługi liftingu rzęs.

(210) 548240 (220) 2022 10 18
(731) BRF SZWARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Mieszanki paszowe 
dla zwierząt, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
41 Usługi edukacyjne, Nauczanie i szkolenia, 44 Usługi w zakresie 
pielęgnacji zwierząt, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt.
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(210) 548241 (220) 2022 10 18
(731) OWCZAREK ARKADIUSZ HART INVESTMENTS, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HART LOGISTICS

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Dostarczanie ładunków drogą lądową, Do-
starczanie towarów, Dostawa ładunków drogą lądową, 
Fizyczne magazynowanie danych lub dokumentów prze-
chowywanych elektronicznie, Odbieranie i dostarczanie pa-
czek i towarów, Informacja o magazynowaniu, Ładowanie 
i wyładowanie pojazdów, Magazynowanie, Magazynowa-
nie ładunku przed transportem, Magazynowanie towarów, 
Obsługa ładunków, Odbiór, transport i dostawa towarów, 
Organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, 
Organizowanie i świadczenie usług w zakresie dostarczania 
towarów zamówionych korespondencyjnie, Organizowanie 
składowania towarów, Organizowanie transportu towarów, 
Organizowanie wysyłki towarów, Pakowanie i opakowywa-
nie towarów, Pakowanie i składowanie towarów, Przewo-
żenie i dostarczanie towarów, Składowanie, Składowanie 
i dostarczanie towarów, Składowanie kontenerów i ładun-
ków, Składowanie towarów, Składowanie towarów przed 
i po transporcie, Składowanie towarów w magazynach, 
Składowanie towarów w transporcie, Skomputeryzowane 
planowanie związane z transportem, Skomputeryzowa-
ne usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie trans-
portu, Spedycja ładunków, Spedycja towarów, Świadcze-
nie skomputeryzowanych usług doradztwa dotyczących 
transportu, Świadczenie usług magazynowania i udostęp-
nianie sprzętu i obiektów magazynowych, Transport drogo-
wy, Transport towarów, Transport i składowanie, Transport 
i składowanie towarów, Transport, Udzielanie informacji 
związanych z usługami magazynowania, Umieszczanie ła-
dunku w pojazdach, Usługi agencji spedycji towarów, Usługi 
agencji spedycyjnej, Usługi agencji transportowej w zakre-
sie organizowania transportu towarów, Usługi doradcze 
w zakresie magazynowania towarów, Usługi doradcze 
w zakresie dystrybucji towarów, Usługi doradcze w zakresie 
pakowania towarów, Usługi doradcze związane z przepako-
wywaniem towarów, Usługi doradcze związane z transpor-
tem, Usługi dostarczania ładunków, Usługi ładowania, Usłu-
gi magazynowe, Usługi opakowywania i pakowania, Usługi 
pakowania, Usługi przeładunkowe, Usługi przewozu, Usługi 
rozładunku, Usługi składowania, Usługi spedycji, Usługi spe-
dycyjne, Usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, 
lądową, koleją i drogą morską, Usługi transportu ładunków, 
Usługi w zakresie organizowania transportu, Usługi w zakre-
sie pakowania palet, Usługi w zakresie pakowania i opako-
wań, Usługi w zakresie spedycji towarów, Usługi w zakresie 
transportu samochodami ciężarowymi, Usługi w zakresie 
transportu towarów, Usługi w zakresie udostępniania infor-
macji dotyczących transportu, Usługi wynajmu związane 
z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Wynajem 
miejsc magazynowych, Wynajem obiektów i urządzeń 
magazynowych, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek 
i pojemników do magazynowania i transportu, Załadunek 
i rozładunek towarów.

(210) 548243 (220) 2022 10 18
(731) PIEKARA MICHAŁ, Lipnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWRÓT DO DOMU

(531) 06.01.02, 17.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi nauki na odległość świadczone onli-
ne, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
Publikowanie materiałów multimedialnych online, Pu-
blikowanie tekstów edukacyjnych, Dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na żądanie, Nauczanie indywidualne, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Pro-
wadzenie seminariów i kongresów, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, Prowadzenie kursów, seminariów 
i warsztatów, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, 
Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów, in-
nych niż reklamowe, Publikowanie książek, Udostępnia-
nie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych.

(210) 548249 (220) 2022 10 18
(731) PIETRUSZEWSKA JADWIGA, Rąbień
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GASTRO FAZA Takeaway

(531) 26.02.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Usługi kateringowe, Restauracje oferu-
jące dania na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi barów 
typu fast-food na wynos, Usługi w zakresie żywności i napo-
jów na wynos.
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(210) 548260 (220) 2022 10 18
(731) BRF SZWARC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART FEED

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Edukacyjne opro-
gramowanie komputerowe, Użytkowe programy kompute-
rowe do pobrania, Platformy oprogramowania komputero-
wego, 41 Usługi edukacyjne, Edukacyjne usługi doradcze,  
42 Tworzenie oprogramowania komputerowego, Opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i rozwój oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Utrzy-
manie i unowocześnianie oprogramowania komputerowe-
go, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputero-
wego, 44 Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt.

(210) 548274 (220) 2022 10 17
(731) ŚWIECZKOWSKI JAROSŁAW ACTIVE LINE, Ośno
(540) (znak słowny)
(540) infraline
(510), (511) 11 Sauny, sauny na podczerwień, sauny parowe, 
kąpieliska wyposażone w parnie, kabiny przenośne do łaźni 
tureckich, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do saun, 
fontanny, inhalatory (sauny), kabiny natryskowe, natryski, 
prysznice, nawilżacze do centralnego ogrzewania, instalacje 
i urządzenia do odświeżania, urządzenia do opalania, insta-
lacje do ogrzewania wodnego osprzęt do wanien, aparatura 
do podgrzewania wody, pompy cieplne, aparatura do ką-
pieli w gorącym powietrzu, lampy na promienie ultrafiole-
towe, aparatura do suszenia, wanny do nasiadówek, wanny 
z wirowym ruchem wody, urządzenia do tworzenia wirów 
w wodzie, wyciągi wentylacyjne, wymienniki ciepła, piece 
jako urządzenia grzewcze, wyposażenie do saun, 35 Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmują-
cych: sauny, sauny na podczerwień, sauny parowe, kąpieliska 
wyposażone w parnie, kabiny przenośne do łaźni tureckich, 
instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do saun, fontanny, 
inhalatory (sauny), kabiny natryskowe, natryski, prysznice, na-
wilżacze do centralnego ogrzewania, instalacje i urządzenia 
do odświeżania, urządzenia do opalania, instalacje do ogrze-
wania wodnego, osprzęt do wanien, aparatura do podgrze-
wania wody, pompy cieplne, aparatura do kąpieli w gorącym 
powietrzu, lampy na promienie ultrafioletowe, aparatura 
do suszenia, wanny do nasiadówek, wanny z wirowym ru-
chem wody, urządzenia do tworzenia wirów w wodzie, wy-
ciągi wentylacyjne, wymienniki ciepła, piece jako urządzenia 
grzewcze, wyposażenie do saun pozwalające nabywcy wy-
godnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach oraz 
na stronie internetowej, prowadzenie sprzedaży powyż-
szych towarów także w ramach sklepu internetowego, roz-
powszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, usługi 
w zakresie pośrednictwa handlowego, fachowe doradztwo 
handlowe, organizowanie różnorodnej reklamy i promocji 
w zakresie świadczonych usług na rzecz osób trzecich, orga-
nizowanie i współudział w targach i wystawach handlowych 
i reklamowych na rzecz osób trzecich, usługi internetowe 
związane z pośrednictwem handlowym w zakresie dostępu 

do informacji o oferowanych towarach i świadczonych usłu-
gach poprzez skomputeryzowane przyjmowanie zamówień 
i zleceń w celu umożliwienia zainteresowanym osobom bra-
nia udziału w różnorodnych transakcjach handlowych.

(210) 548275 (220) 2022 10 17
(731) UBEZPIECZ.AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U ubezpiecz.am

(531) 24.01.03, 24.01.15, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Ubezpieczenia.

(210) 548278 (220) 2022 10 18
(731) American Orthodontics Corporation, Sheboygan, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AO

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Urządzenia i materiały do użytku w ortodon-
cji, mianowicie taśmy, wsporniki, rurki, druty, opaski ligaturo-
we i wiązania ligaturowe, łuki twarzowe, gumki, urządzenia 
pomocnicze, instrumenty, stałe i funkcjonalne aparaty or-
todontyczne, Aparaty i instrumenty dentystyczne, Aparaty 
ortodontyczne, instrumenty ortodontyczne, mianowicie 
kleszcze, nożyce do cięcia i gięcia drutu.

(210) 548282 (220) 2022 10 18
(731) LIBERSKI MACIEJ ML - LABS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) InflaCeum
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty medycz-
ne i weterynaryjne, Dietetyczna żywność i substancje dosto-
sowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, Suple-
menty diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 548284 (220) 2022 10 18
(731) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) BLULOU
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki do paznokci, Odżywki do paznokci, Preparaty do wzmac-
niania paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty 
do kuracji paznokci, Rozjaśniacze do paznokci, Utwardzacze 
do paznokci, Preparaty do pedicure, Lakiery do paznokci, 
Lakiery hybrydowe do paznokci, Lakiery nawierzchniowe 
do paznokci, Lakiery do paznokci w pisaku, Emalia do pa-
znokci, Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Podkłady 
do lakierów do paznokci, Żel do paznokci, Materiały na po-
włoki do paznokci u rąk, Preparaty kosmetyczne do przyspie-
szania schnięcia lakieru na paznokciach, Proszek do polero-
wania paznokci, Proszki do nadawania kształtu sztucznym 
paznokciom, Powłoki do nadawania kształtu paznokciom 
u rąk, Opatrunki do rekonstrukcji paznokci, Środki do usu-
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wania lakierów, Środki do usuwania paznokci żelowych, 
Zmywacze do paznokci, Tipsy, Sztuczne paznokcie, Brokat 
do paznokci, Kalkomanie do ozdabiania paznokci, Naklejane 
ozdoby do paznokci, Kleje do celów kosmetycznych, Kleje 
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Klej do utwardzania 
paznokci, Kleje do mocowania sztucznych paznokci.

(210) 548286 (220) 2022 10 18
(731) SKANSKA RESIDENTIAL DEVELOPMENT POLAND 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMMA ORAWSKA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi doradztwa w zakresie inwestycji ka-
pitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, Usługi de-
veloperskie zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu, 
pozyskiwaniu i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów, 
tworzeniu wzajemnego funduszu inwestycyjnego, pozy-
skiwaniu nieruchomości gruntowych pod inwestycje bu-
dowlane, ich zabudowie i sprzedaży, Wynajem i dzierżawa 
nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, 
biurowej i handlowej, usługowej, Usługi pośrednictwa w za-
kresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, 
biurowymi, handlowymi, Usługi w zakresie zarządzania i wy-
ceny nieruchomości, Pośredniczenie w zawieraniu umów 
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni mieszkal-
nej powierzchni handlowej i usługowej, Zarządzanie i admi-
nistrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlo-
wymi, Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, 37 Usługi 
w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór budowlany 
w ramach usług developerskich, Usługi budowlane, Budowa 
nowych obiektów, Wyposażanie w instalacje budowlane, 
Przebudowy, remonty, konserwacja, Naprawy wyposaże-
nia, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, Usłu-
gi związane z parkowaniem samochodów, Wynajmowanie 
powierzchni i obiektów magazynowych, 41 Udostępnianie 
obiektów na konferencje, seminaria, konwencje i wystawy, 
45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, 
sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.

(210) 548287 (220) 2022 10 18
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAMAmi dla małych ludzi

(531) 03.02.13, 27.05.01, 29.01.14, 03.02.24, 03.02.26
(510), (511) 3 Chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i ko-
smetycznych, Preparaty higieniczne w postaci środków 

toaletowych, Kosmetyki, Kremy i balsamy kosmetyczne, 
Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Maści 
do celów kosmetycznych, Olejki do celów kosmetycz-
nych, Patyczki z watą do celów kosmetycznych, Płyny 
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dez-
odoryzacji, Preparaty kosmetyczne do kąpieli dla dzieci, 
Szampony, Talk kosmetyczny, Wazelina kosmetyczna, 
Preparaty do pielęgnacji włosów, Żele do użytku kosme-
tycznego, 5 Balsamy do celów leczniczych, Preparaty che-
miczne do celów farmaceutycznych, Czopki, Dietetyczna 
żywność i napoje przystosowane do celów medycznych, 
Gaza opatrunkowa, Herbata lecznicza, Jednorazowe pie-
luchy celulozowe dla dzieci, Podpaski higieniczne, Chus-
teczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Kompresy, 
Leki dla ludzi, Leki wzmacniające, Leki ziołowe, Mleko 
w proszku dla niemowląt i małych dzieci, Wata do celów 
medycznych, Zioła lecznicze, preparaty homeopatycz-
ne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, Plastry, Materiały opatrunko-
we, medyczne, Tampony, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Preparaty witaminowe i mineral-
ne, Produkty ziołowe do celów leczniczych, Żywność dla 
dzieci i niemowląt, Kosmetyki o działaniu leczniczym, Mi-
nerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm 
do celów leczniczych, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Podkłady poporodowe, 10 Butelki do karmienia 
niemowląt, Futerały na butelki do karmienia niemowląt, 
Smoczki do butelek do karmienia niemowląt, Odciąga-
cze mleka z piersi, Termometry do celów medycznych, 
Zamknięcia do butelek do karmienia, Masażery do dzią-
seł dla niemowląt, Materace powietrzne dla niemowląt 
[do celów medycznych], Osłonki laktacyjne do karmienia 
piersią, Łyżki-miarki do podawania leków, Kubeczki do po-
dawania leków.

(210) 548291 (220) 2022 10 18
(731) FLEEXIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EvaClinic Szpital Poradnia

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Dezynfekcja instrumentów chirurgicznych, 
Sterylizacja narzędzi medycznych, 41 Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Przekazywanie know-how 
[szkolenia], 42 Medyczne badania naukowe, Próby kliniczne, 
44 Chirurgia plastyczna, Medyczna opieka pielęgniarska, Po-
moc medyczna, Szpitale, Usługi opieki medycznej świadczo-
ne przez kliniki i szpitale, Usługi świadczone przez szpitale, 
Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i lecz-
niczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi kli-
nik medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowot-
nej, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi 
opieki poporodowej dla kobiet, Usługi telemedyczne, Usługi 
w zakresie szczepień.

(210) 548297 (220) 2022 10 19
(731) STRZELEC DOMINIK DS ACTIVE, Dolaszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) odNOWA OGRODOWA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 24.17.02, 20.01.05, 
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14

(510), (511) 44 Usługi w zakresie projektowania ogrodów, 
Planowanie [projektowanie] ogrodów, Usługi doradcze zwią-
zane z projektowaniem ogrodów.

(210) 548298 (220) 2022 10 19
(731) STRZELEC DOMINIK DS ACTIVE, Dolaszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) storia.

(531) 01.15.15, 11.03.04, 24.11.25, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zesta-
wami filiżanek do kawy składających się z małych filiżanek 
i spodków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z papie-
rowymi filtrami do kawy.

(210) 548304 (220) 2022 10 18
(731) MERKS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERKS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 Komposty, nawozy rolnicze, produkty che-
miczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, nawozy, dodatki chemiczne 
do fungicydów, geny nasion dla celów produkcji rolniczej, 
preparaty regulujące wzrost roślin, nawozy do użyźniania 
gleby, 4 Benzyna, Paliwo silnikowe, gazowe, mineralne, Oleje 
napędowe, silnikowe, palne, przemysłowe, Brykiet drzewny, 
węglowy, Węgiel drzewny, brunatny, kamienny, Torf, 5 Środki 
grzybobójcze, środki chwastobójcze, środki owadobójcze, 
środki dezynsekcyjne, suplementy dla zwierząt, mikroele-
menty dla zwierząt, Preparaty biologiczne do celów wetery-
naryjnych, biologiczne kultury tkankowe do celów weteryna-
ryjnych, preparaty do celów weterynaryjnych, Leki do celów 
weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt, tłuszcze 
do celów weterynaryjnych, 31 Pasze dla zwierząt, kompo-
nenty do wyrobu pasz, śruty, surowce paszowe, mączki zwie-
rzęce, nasiona roślin rolniczych, produkty rolne, ogrodnicze, 

leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, 
świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, 
karma dla zwierząt i ptaków, słód, artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt, dodatki do pasz, drożdże dla bydła, preparaty 
zwiększające niesienie się dla drobiu, kasze dla drobiu, ki-
szonki dla zwierząt, mączka dla zwierząt, napoje dla zwierząt 
domowych, ziarno jako pasza dla zwierząt, odpady gorzel-
niane jako pasza dla zwierząt, wapno do pasz, proteiny dla 
zwierząt, słoma jako pasza, sól dla bydła, 39 Transport, Spe-
dycja, Logistyka transportu, Dostarczanie towarów, przesy-
łek, paczek, Przewożenie ładunków, Dystrybucja węgla, pa-
liwa, gazów płynnych, energii, Magazynowanie, składowanie 
towarów, rozładunek, przewóz samochodami ciężarowymi.

(210) 548306 (220) 2022 10 18
(731) SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice
(540) (znak słowny)
(540) AVATAR
(510), (511) 6 Metalowe drzwi i okna, Metalowe ramy 
do okien, Metalowy osprzęt do drzwi i okien, Bramy meta-
lowe, Okiennice metalowe, Ościeżnice metalowe, Profile me-
talowe do drzwi i okien, Metalowe drzwi przeciwpożarowe, 
19 Drzwi i okna niemetalowe, Drzwiowe: futryny, ościeżni-
ce, skrzydła i płyty niemetalowe, Drzwi płycinowe, Drzwi 
tłoczone, Drzwi pełne i przeszklone do biur i mieszkań, 
drzwi z izolacją termiczną i akustyczną dla hoteli, domów, 
biur, pensjonatów, zakładów produkcyjnych, szpitali, obiek-
tów handlowo-usługowych, Okiennice niemetalowe, Ramy 
okienne niemetalowe, Okna szalówki, Okładziny drewniane, 
Okładziny i okrycia niemetalowe dla budownictwa, Okna wi-
trażowe, 20 Osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, Klamki 
do drzwi i okien niemetalowe.

(210) 548308 (220) 2022 10 18
(731) SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice
(540) (znak słowny)
(540) TIREX
(510), (511) 6 Metalowe drzwi i okna, Metalowe ramy 
do okien, Metalowy osprzęt do drzwi i okien, Bramy meta-
lowe, Okiennice metalowe, Ościeżnice metalowe, Profile me-
talowe do drzwi i okien, Metalowe drzwi przeciwpożarowe, 
19 Drzwi i okna niemetalowe, Drzwiowe: futryny, ościeżni-
ce, skrzydła i płyty niemetalowe, Drzwi płycinowe, Drzwi 
tłoczone, Drzwi pełne i przeszklone do biur i mieszkań, 
drzwi z izolacją termiczną i akustyczną dla hoteli, domów, 
biur, pensjonatów, zakładów produkcyjnych, szpitali, obiek-
tów handlowo-usługowych, Okiennice niemetalowe, Ramy 
okienne niemetalowe, Okna szalówki, Okładziny drewniane, 
Okładziny i okrycia niemetalowe dla budownictwa, Okna wi-
trażowe, 20 Osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, Klamki 
do drzwi i okien niemetalowe.

(210) 548318 (220) 2022 10 19
(731) JANECKA ANETA, JANECKI KRZYSZTOF P.P.H.U. A&K 

SPÓŁKA CYWILNA, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A&K Kuchnie

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 20 Barki [meble], Biurka modułowe [meble], Blaty 
kuchenne [meble], Bufety ruchome [meble], Cokoły [meble], 
Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dekoracyjne płyty 
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ścienne [meble] nietekstylne, Drewniane półki i stojaki [me-
ble], Ekrany [meble], Elementy dzielące przestrzeń [meble], 
Elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Ga-
bloty [meble], Komody [meble], Konsole [meble], Konstrukcje 
półek, nie z metalu [meble], Kontuary [meble], Kosze do prze-
chowywania [meble], Kredensy kuchenne [meble], Kredensy 
[meble], Ławy [meble], Meble, Meble do przechowywania, 
Meble do salonu, Meble do siedzenia, Meble do wnętrz, 
Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Me-
ble domowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble kuchenne, 
Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, 
Meble kuchenne z regulacją wysokości, Meble łączone, Me-
ble łazienkowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble 
na miarę (do zabudowy), Meble niemetalowe [inne niż spe-
cjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryj-
nego], Meble przystosowane do układania jedno na drugim, 
Meble sypialne, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), 
Meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), Meble wielo-
funkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble 
wypoczynkowe, Meble z przegrodami na butelki [barki], Me-
ble z tworzyw sztucznych do łazienek, Modułowe meble ła-
zienkowe, Modułowe układy półek [meble], Moduły do prze-
chowywania [meble], Narożniki [meble], Niemetalowe półki 
ścienne [meble], Panele do podziału pomieszczeń [meble], 
Półki [meble], Półki do przechowywania [meble], Półki prefa-
brykowane [meble], Półki ścienne [meble], Półki wiszące [me-
ble], Regały drewniane [meble], Regały [meble], Segmenty 
do przechowywania [meble], Segmenty półek drewnianych 
[meble], Siedzenia [meble], Skrzynie do przechowywania 
[meble], Skrzynie [meble], Stojaki [meble] do użycia ze sprzę-
tem audio, Stojaki [meble] pod telewizor, Stojaki [meble] 
wykonane głównie z drewna do przechowywania, Stojaki 
na głośniki [meble], Stojaki na książki [meble], Stojaki na ręcz-
niki [meble], Stojaki na telefony [meble], Stojaki na wino [me-
ble], Stojaki obrotowe [meble], Stojaki podporowe [meble], 
Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stoły [meble], Suszarki do na-
czyń [meble], Szafki do przechowywania [meble], Szafki [me-
ble], Szafki na płyty [meble], Szafki zamykane [meble], Szafy 
[meble], Szuflady do przechowywania [meble], Taborety 
ruchome [meble], Toaletki [meble], Trzyczęściowe komple-
ty mebli [meble], Wielopozycyjne stojaki [meble], Wieszaki 
do ubrań [meble], Wieszaki na kapelusze [meble], Wieszaki 
na klucze [meble], Wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble], 
Wieszaki na płaszcze [meble], Wieszaczki na klucze [meble], 
Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i ha-
czyki na ubrania, Wysokie siedzenia [meble], Wysokie stołki 
[meble], Zagłówki [meble], Przymocowane szafki kuchenne, 
Stoły kuchenne, Szafki kuchenne.

(210) 548321 (220) 2022 10 18
(731) NOWOWIEJSKI PAWEŁ WATY.COM.PL, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WATY.COM.PL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 01.03.02, 
13.01.17, 27.05.02

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z następującymi towarami: Urządzenia fotowolta-
iczne do wytwarzania energii elektrycznej, Instalacje foto-
woltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie 

fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowol-
taiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Fotowoltaicz-
ne moduły słoneczne, Moduły fotowoltaiczne, Komórki foto-
woltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Urządzenia fotowolta-
iczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, Fotowoltaiczne urządzenia i instala-
cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Jednostki energii elektrycznej, Rozdzielacze energii elek-
trycznej, Przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, Urzą-
dzenia do magazynowania energii elektrycznej, Urządzenia 
do regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do pomiaru 
energii elektrycznej, Maszyny do rozprowadzania energii 
elektrycznej, Konwertery energii elektrycznej, Regulatory 
energii elektrycznej, Liczniki energii elektrycznej, Analizatory 
energii elektrycznej, Regulatory energii, Liczniki energii elek-
trycznej wykorzystujące częstotliwość radiową, Panele 
do rozdziału energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do przełączania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura i urządze-
nia do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura i urzą-
dzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Urzą-
dzenia i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycznej, 
Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii 
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, Urządzenia naukowe i la-
boratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
Urządzenia do pomiaru energii cieplnej, Urządzenia do po-
miaru dyskomfortu cieplnego, Instalacje elektryczne, Instala-
cje elektrycznego okablowania, Instalacje do kontroli prze-
pływu [elektryczne], Urządzenia pomiarowe i kontrolne sto-
sowane w technologii klimatyzacyjnej, Urządzenia zdalnego 
sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, Cyfrowe termosta-
ty do kontroli warunków klimatycznych, Elektroniczne ob-
wody sterownicze do grzejników elektrycznych, Elektryczne 
urządzenia sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, Pro-
gramatory centralnego ogrzewania, Stacje ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, Baterie słoneczne do ponownego 
ładowania, Urządzenia do ładowania, Urządzenia do monito-
ringu wizualnego, Urządzenia elektroniczne do monitorin-
gu, Alarmy, Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alarmy 
bezpieczeństwa, Instalacje alarmowe, Pompy ciepła, Pompy 
ciepła do przetwarzania energii, Grzejne płyty, Elementy 
grzejne, Płyty grzejne, Wężownice grzejne, Ramy grzejne, 
Grzejniki UV, Płaskie elementy grzejne, Elektryczne płyty 
grzejne, Grzejniki przemysłowe, Grzejnik elektryczny, Ogrze-
wacze do pomieszczeń, Instalacje centralnego ogrzewania, 
Elementy ogrzewania elektrycznego, Klimatyzatory, Elek-
tryczne klimatyzatory, Agregaty klimatyzacyjne, Urządzenia 
klimatyzacyjne, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Domo-
we instalacje klimatyzacyjne, Wentylatory do klimatyzacji, 
Instalacje sanitarne, Instalacje kanalizacyjne, Instalacje chłod-
nicze, Instalacje grzewcze, Instalacje oświetleniowe, Instala-
cje do wentylacji, Urządzenia wytwarzające ciepło, Regene-
ratory ciepła, Wymienniki ciepła, Akumulatory ciepła, Zasob-
niki ciepła, Gazowe generatory ciepła, Piece rekuperacyjne 
gazowe, Rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza 
do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem go-
rących gazów spalinowych, Baterie słoneczne do celów 
przemysłowych, Baterie słoneczne do użytku domowego, 
Falowniki fotowoltaiczne, Fotodiody, Fotokomórki do użycia 
z oświetleniem bezpieczeństwa, Fotoogniwa, Fotowoltaicz-
ne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, In-
stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej 
[elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne 
ogniwa fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej, Komórki fotowoltaiczne, Matryce 
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do paneli słonecznych, Moduły fotowoltaiczne, Moduły sło-
neczne, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, Panele 
słoneczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Przenośne panele słoneczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształca-
nia promieniowania słonecznego na energię elektryczną, 
Regulatory energii, Banki energii, Rozdzielacze energii elek-
trycznej, Konwertery energii elektrycznej, Jednostki energii 
elektrycznej, Regulatory energii elektrycznej, Liczniki energii 
elektrycznej, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Analizato-
ry energii elektrycznej, Puszki wypustowe energii elektrycz-
nej, Aparatura do kondycjonowania energii, Urządzenia 
do regulacji energii, Ultra kondensatory do magazynowania 
energii, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, 
Urządzenia do regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do pomiaru energii elektrycznej, Źródła energii do ogrodzeń 
elektrycznych, Panele do rozdziału energii elektrycznej, Urzą-
dzenia do pomiaru energii cieplnej, Regulatory napięcia 
do energii elektrycznej, Maszyny do rozprowadzania energii 
elektrycznej, Mikro kontrolery o niskim zużyciu energii, Prze-
mienniki [inwertory] do dostaw energii elektrycznej, Urzą-
dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycznej, 
Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze 
UPS], Aparatura i urządzenia do przełączania energii elek-
trycznej, Aparatura i urządzenia do przekształcania energii 
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przewodzenia ener-
gii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do gromadzenia 
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regulacji dys-
trybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do prze-
kształcania użycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrzą-
dy do sterowania dystrybucją energii elektrycznej, Urządze-
nia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycz-
nej, Urządzenia i przyrządy do regulacji użycia energii elek-
trycznej, Urządzenia i przyrządy do kontrolowania użycia 
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształca-
nia dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy 
do przełączania dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia 
do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przełączania korzy-
stania z energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do prze-
kazu energii elektrycznej do jej użytkowania, Kołyski monta-
żowe [elektryczne], Przewody montażowe [elektryczne], Izo-
lowane przewody elektryczne, Przewody elektryczne izolo-
wane, Przewody instalacji elektrycznych, Przewody elek-
tryczne, Przewody komunikacyjne, Materiały na przewody 
instalacji elektrycznych [kable], Kable i przewody elektrycz-
ne, Radia zasilane energią słoneczną, Urządzenia do regulacji 
energii, Kondycjonery sieci energetycznych, Ochronniki linii 
energetycznych, Telefony zasilane energią słoneczną, Mierni-
ki przewodów, Lokalizatory przewodów, Przewody zasilające, 
Przewodniki elektryczne, Przewody elektryczne termood-
porne, Oznaczniki przewodów elektrycznych, Złączki 
do przewodów [elektryczność], Łączniki do przewodów 
elektrycznych, Elektryczne emaliowane przewody, Złącza 
do przewodów elektrycznych, Znaczniki do przewodów 
elektrycznych, Złączki do przewodów elektrycznych, Złączki 
do przewodów optycznych, Przewody elektryczne ze sto-
pów metali, Skrzynki przyłączowe do przewodów elektrycz-
nych, Nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, 
Skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, Końcówki 
wtykowe do przewodów elektrycznych, Optyczne włókna 
przewodzące promienie świetlne [światłowody], Aparatura 
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Powłoki 
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Etykietki 
do oznaczania przewodów elektrycznych, Powłoki elastycz-

ne na przewodniki elektryczne, Szkło pokryte powłoką prze-
wodzącą elektryczność, Kable światłowodowe, Kable elek-
troenergetyczne, Kable elektroniczne, Kable elektryczne, Ka-
ble elektryczne pośrednie, Kable elektryczne do łączenia, 
Kable zasilające do projektorów, Aparatura, urządzenia i ka-
ble do zastosowania w elektryce, Przełączniki optyczne, 
Przełączniki czujnikowe, Przełączniki magnetyczne, Przełącz-
niki ściemniające, Przełączniki elektromagnetyczne, Prze-
łączniki poziomu, Przełączniki koncentryczne, Przełączniki 
elektryczne, Przełączniki mocy, Bezprzewodowe przełączni-
ki, Przełączniki obrotowe elektryczne, Przełączniki uniwersal-
ne [elektroniczne], Domowe przełączniki [elektryczne], Elek-
tryczne przełączniki przyciskowe, Przełączniki prądu elek-
trycznego, Zespoły przełączników elektrycznych, Urządzenia 
do przełączania pakietów, Zawory elektromagnetyczne 
[przełączniki elektromagnetyczne], Płytki przełączników 
elektrycznych, Urządzenia i przyrządy do przełączania dys-
trybucji energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do prze-
łączania energii elektrycznej, Pompy, Pompy cieplne [części 
do maszyn], Akumulatory hydrauliczne, Akumulatory hydro 
pneumatyczne, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii, 
Akumulatory ciepła, Ogrzewacze powietrza, Ogrzewacze 
kieszonkowe, Ogrzewanie podłogowe, Instalacje centralne-
go ogrzewania, Elementy ogrzewania elektrycznego, Kotły 
do centralnego ogrzewania, Domowe urządzenia do ogrze-
wania, Kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Panele 
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, Lampy słoneczne, 
Lampy na energię słoneczną, Termiczne kolektory słoneczne 
[ogrzewanie], Urządzenia wentylacyjne zasilane energią sło-
neczną, Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Instala-
cje grzewcze zasilane energią słoneczną, Urządzenia grzew-
cze zasilane energią słoneczną, Aparatura grzewcza na ener-
gię słoneczną, Instalacje grzewcze na energię słoneczną, 
Podgrzewacze wody na energię słoneczną, Grille kuchenne 
zasilane energią słoneczną, Urządzenia oświetleniowe 
z ogniwami słonecznymi, Osłony szklane będące akcesoria-
mi do lamp słonecznych, Urządzenia magazynujące ener-
gię słoneczną do celów grzewczych, Urządzenia do maga-
zynowania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrze-
wania, Kolektory słoneczne z rurowym systemem odpro-
wadzania ciepła [wymienniki ciepła], Podpory zaadaptowa-
ne do użytku z kolektorami słonecznymi rurowymi, Pod-
grzewacze wody do powietrznych pomp ciepła, Zasobniki 
ciepła, Zasobniki ciepłej wody, zasobniki pary, Grzejniki 
akumulacyjne, Bojlery akumulacyjne, Akumulacyjne ogrze-
wacze wody, Elektryczne grzejniki akumulacyjne, 37 Napra-
wa pomp, Naprawa i konserwacja pomp, Naprawa lub kon-
serwacja pomp, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją pomp, Montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowolta-
icznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i insta-
lacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów ogrzewania sło-
necznego, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, In-
stalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instala-
cja systemów paneli słonecznych zasilanych energią sło-
neczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budyn-
kach niemieszkalnych, Konserwacja i naprawa instalacji 
energii słonecznej, Montaż i konserwacja instalacji ogrze-
wania słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji ogrze-
wania słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji 
grzewczych zasilanych energią słoneczną, Instalacja syste-
mów odprowadzania ciepła, Naprawa urządzeń do odzy-
skiwania ciepła, Usługi w zakresie napraw wymienników 
ciepła.
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(210) 548325 (220) 2022 10 19
(731) PRUSZYŃSKI GRZEGORZ F.H.U. MEDIA-PROJEKT, 

Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNDERWORLD

(531) 24.15.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 548327 (220) 2022 10 19
(731) NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.05.09, 26.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, 5 Pestycydy, herbicydy.

(210) 548332 (220) 2022 10 19
(731) THELIKATESY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FARMA SMAKÓW  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Straszyn

(540) (znak słowny)
(540) THELIKATESY Farma Smaków
(510), (511) 29 Fasola w puszkach, Ryby w puszkach, Warzywa 
w puszkach, Zupy w puszkach, Liofilizowane mięso, Mięso go-
towane, Mięso gotowane w sosie sojowym [mięso tsukudani], 
Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso konserwowa-
ne, Mięso i wyroby mięsne, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako 
główny składnik], Przyrządzone mięso konserwowe w puszce, 
Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe posiłki 
zawierające [głównie] jajka, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako 
główny składnik], Zagęszczone sosy pomidorowe, 30 Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe prze-
kąski na bazie zbóż, Gotowy lunch w pudełku składający się 
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Kanapki, Lasagna, 
Naleśniki, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Mięsne 
sosy, Gotowe sosy, Pasty warzywne [sosy], Papki warzywne 
(sosy - żywność), Sosy, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie sklepów detalicznych, Usługi bezobsługowych sklepów de-
talicznych w odniesieniu do żywności, Usługi reklamowe w za-
kresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści 
z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Promocja sprzedaży, 
Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybo-
wanych pudełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 

produktów delikatesowych, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Usługi w zakresie zamówień online, 43 Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności.

(210) 548333 (220) 2022 10 19
(731) THELIKATESY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FARMA SMAKÓW  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Straszyn

(540) (znak słowny)
(540) THELIKATESY Farma Smaków
(510), (511) 29 Fasola w puszkach, Ryby w puszkach, Warzywa 
w puszkach, Zupy w puszkach, Liofilizowane mięso, Mięso go-
towane, Mięso gotowane w sosie sojowym [mięso tsukudani], 
Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso konserwowa-
ne, Mięso i wyroby mięsne, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako 
główny składnik], Przyrządzone mięso konserwowe w puszce, 
Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe posiłki 
zawierające [głównie] jajka, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako 
główny składnik], Zagęszczone sosy pomidorowe, 30 Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe prze-
kąski na bazie zbóż, Gotowy lunch w pudełku składający się 
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Kanapki, Lasagna, 
Naleśniki, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Mięsne 
sosy, Gotowe sosy, Pasty warzywne [sosy], Papki warzywne 
(sosy - żywność), Sosy, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie 
żywności, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie sklepów detalicznych, Usługi bezobsługowych sklepów de-
talicznych w odniesieniu do żywności, Usługi reklamowe w za-
kresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści 
z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Promocja sprzedaży, 
Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybo-
wanych pudełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
produktów delikatesowych, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Usługi w zakresie zamówień online, 43 Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności.

(210) 548338 (220) 2022 10 19
(731) SZYNKIEWICZ MARCIN HQ-OPTIK, Czersk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WES
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(531) 27.05.01, 27.05.04, 24.09.14
(510), (511) 9 Etui na okulary, Etui na okulary dziecięce, Oku-
lary, Okulary dla dzieci, Okulary optyczne, Oprawki do okula-
rów, Optyczne artykuły.

(210) 548350 (220) 2022 10 20
(731) BEEFANDCHEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEEF&CHEF

(531) 11.01.10, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne.

(210) 548361 (220) 2022 10 20
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAMAmi dla małych ludzi BOBOPANTEN

(531) 03.02.13, 03.02.24, 03.02.26, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zioła 
lecznicze, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub zakon-
serwowane.

(210) 548362 (220) 2022 10 20
(731) BORCZUCH MICHAŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIEMNIA

(531) 01.07.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nocne kluby, Usługi rozrywkowe świadczo-
ne w klubach nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów nocnych.

(210) 548364 (220) 2022 10 20
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)

(540) NAPROESO
(510), (511) 5 Preparat farmaceutyczny do leczenia bólu 
i stanów zapalnych.

(210) 548366 (220) 2022 10 20
(731) BŁACHOWIAK ANNA, Bytom 
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25
(510), (511) 44 Pomoc stomatologiczna, stomatologia z se-
dacją, usługi protetyki stomatologicznej, doradztwo związa-
ne ze stomatologią, usługi mobilnej opieki stomatologicznej, 
udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi doradcze 
dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi stomato-
logiczne w zakresie leczenia kanałowego, usługi stomatolo-
giczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, usługi stomatolo-
giczne w zakresie fluoryzacji zębów, konsultacje dentystycz-
ne, usługi asystenta dentysty, usługi kliniki dentystycznej, 
wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, 
medycyna estetyczna, wykonywanie zabiegów medycyny 
estetycznej.

(210) 548373 (220) 2022 10 19
(731) GALUS DANIEL, Czatachowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C M

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.11, 26.03.04, 26.01.02, 24.13.25
(510), (511) 45 Usługi religijne.

(210) 548379 (220) 2022 10 20
(731) GUMIŃSKI MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zoopers

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 21 Miski dla zwierząt domowych, Miski do picia 
dla zwierząt domowych, Podajniki karmy dla małych zwie-
rząt, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, 
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31 Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma dla zwierząt do-
mowych, Karma dla ptaków, Karma dla ptaków domowych, 
Karma dla królików, Karma dla papug, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt.

(210) 548380 (220) 2022 10 20
(731) ACTIVIA SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) ACTIVIA GROUP
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna 
ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna wytwarza-
na z energii wiatru, Energia elektryczna wytwarzana z ener-
gii słonecznej, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje do kon-
troli przepływu [elektryczne], Instalacje elektryczne, Insta-
lacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej 
[elektrownie fotowoltaiczne], Ogniwa słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, Urządzenia do magazynowania 
energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do ste-
rowania dystrybucją energii elektrycznej, Urządzenia i przy-
rządy do przekształcania dystrybucji energii elektrycznej, 
Urządzenia i przyrządy do przełączania dystrybucji energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystry-
bucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regula-
cji użycia energii elektrycznej, Fotowoltaiczne moduły sło-
neczne, Moduły fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, 37 Budowa użytkowych instalacji słonecznych, 
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych.

(210) 548385 (220) 2022 10 20
(731) KURIJ MATEUSZ CONSULTING, Aleksandrów Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) HRocket
(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy, Usługi 
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników.

(210) 548386 (220) 2022 10 20
(731) IZBA GOSPODARCZA URZĄDZEŃ OZE, Miękinia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IGU ZE IZBA GOSPODARCZA URZĄDZEŃ OZE

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Analizy chemiczne, Badania naukowe, Bada-
nia w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Doradztwo 
w zakresie oszczędności energii, Udzielanie informacji zwią-
zanych z badaniami i opracowaniami projektów technicz-
nych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł 

energii, Badania w dziedzinie energii, Certyfikacja [kontrola 
jakości], Testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób 
trzecich do celów certyfikacji, Usługi testowania w celu cer-
tyfikacji jakości lub standardów, Certyfikowanie wydajno-
ści energetycznej budynków, Usługi doradcze dotyczące 
zużycia energii, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do zarządzania energią, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i moni-
torowania systemów energii słonecznej, Usługi doradztwa 
technologicznego w dziedzinie generowania energii alter-
natywnych, Porady techniczne związane z działaniami ma-
jącymi na celu oszczędzanie energii, Analizy technologicz-
ne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób 
trzecich, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów 
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych 
źródeł energii, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii 
energetycznej, Udzielanie informacji związanych z bada-
niami i opracowaniami projektów technicznych dotyczą-
cych wykorzystywania naturalnych źródeł energii.

(210) 548388 (220) 2022 10 20
(731) CERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Certo

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.07.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 548392 (220) 2022 10 20
(731) NAWROCKA DOMINIKA, Walendów
(540) (znak słowny)
(540) Happy Money
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania finan-
sami, Programy komputerowe dotyczące spraw finan-
sowych, 35 Marketing finansowy, Porównywanie usług 
finansowych online, Prezentowanie produktów finan-
sowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promowanie usług finansowych i ubezpie-
czeniowych, na rzecz stron trzecich, Usługi reklamowe 
dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe 
dotyczące usług finansowych, 36 Administrowanie fi-
nansami, Analizy danych finansowych, Doradztwo fi-
nansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe 
i ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe i usługi kon-
sultingu finansowego, Doradztwo finansowe w spra-
wach papierów wartościowych, Doradztwo finansowe 
w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe 
w zakresie planów emerytalnych, Doradztwo finansowe 
w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji 
płatniczych, Doradztwo finansowe związane z inwesto-
waniem w nieruchomości, Doradztwo finansowe zwią-
zane z usługami kredytowymi, Doradztwo finansowe 
związane z pożyczkami, Doradztwo i analiza finansowa, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finanso-
wym], Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo 
w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo związane 
z pomocą finansową do celów edukacyjnych, Działal-
ność finansowa, Ewaluacja finansowa.
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(210) 548396 (220) 2022 10 20
(731) ZAJĄC JUSTYNA HASAJĄCE ZAJĄCE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) hasajacezajace
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, 
Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Publi-
kowanie materiałów reklamowych online, Marketing in-
ternetowy, 41 Usługi pisania blogów, Publikowanie drogą 
elektroniczną.

(210) 548406 (220) 2022 10 21
(731) ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIMITED EDITION GALERIE D’ART

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie wystaw sztu-
ki w celach komercyjnych lub reklamowych, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez gale-
rie sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami 
sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztu-
ki, Aukcje sztuki.

(210) 548408 (220) 2022 10 21
(731) ISOIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIMITED EDITION GALERIE D’ART SINCE 2012

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.07.01
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie wystaw sztu-
ki w celach komercyjnych lub reklamowych, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez gale-
rie sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami 
sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztu-
ki, Aukcje sztuki.

(210) 548412 (220) 2022 10 21
(731) TYKA JANUSZ, Kędzierzyn Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MORSY DĘBOWA Kędzierzyn-Koźle

(531) 27.05.01, 02.01.01, 02.01.08, 02.01.23, 03.11.17, 03.11.24, 
06.03.10

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Organi-
zowanie lokalnych wydarzeń sportowych.

(210) 548414 (220) 2022 10 21
(731) GRZEGRZUŁKA MARTA MG, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na trzepaku eko animacje gry terenowe

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Książki i planery, i dzienni-
ki dla dzieci, młodzieży, rodzin, 28 Gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, Gry planszowe wielkoformatowe, Gry planszowe 
dla dzieci, młodzieży, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Eduka-
cyjne gry terenowe, Edukacyjne „escape room” w terenie 
(gry detektywistyczne), Eko-warsztaty kreatywne dla dzieci 
i rodzin (animacje).

(210) 548420 (220) 2022 10 20
(731) TRADE MARK PTM WYSZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, 

Wyszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PTM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 26.02.01, 26.02.19
(510), (511) 35 Sprzedaż środków transportu, 36 Leasing 
środków transportu, 39 Transport, spedycja, logistyka trans-
portu, magazynowanie towarów, pakowanie towarów, wy-
pożyczanie środków transportu.

(210) 548422 (220) 2022 10 21
(731) TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 1 Kleje, Preparaty klejące, Kleje dla przemysłu, 
Kleje wodne dla przemysłu, Preparaty klejące dla przemy-
słu, Kity, Wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, 
Szpachlówki do stosowania w przemyśle, Chemiczne środ-
ki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, 
Preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane w pro-
cesach produkcyjnych, Ciecze do czyszczenia podczas pro-
cesów produkcyjnych, Detergenty do czyszczenia [część 
procesów produkcyjnych], Mieszaniny czyszczące w postaci 
cieczy używane w procesach produkcyjnych, Detergenty 
do systemów automatycznego czyszczenia, jako część pro-
cesów produkcyjnych, Chemikalia czyszczące, Rozpuszczal-
niki do czyszczenia do użytku w procesach produkcji, Roz-
puszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody do użytku 
w procesach produkcyjnych, Kleje do opakowań dla prze-
mysłu, Kleje termotopliwe, Rozpuszczalniki do farb, 2 Farby, 
Lakiery, Barwniki, Powłoki, Lakiery i pokosty, Rozcieńczalniki 
do farb, Preparaty zabezpieczające przed psuciem się drew-
na, Oleje stosowane do obróbki drewna, Preparaty gruntu-
jące (w postaci farb), Barwniki do drewna, Bejce, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem 
sieci Internet, w tym w sklepie online (w e-sklepie), następu-
jących towarów: kleje, preparaty klejące, kleje dla przemysłu, 
preparaty klejące dla przemysłu, kity, wypełniacze i pasty 
przeznaczone dla przemysłu, szpachlówki do stosowania 
w przemyśle, farby, lakiery, barwniki, rozpuszczalniki do farb, 
powłoki, lakiery i pokosty, rozcieńczalniki do farb, preparaty 
zabezpieczające przed psuciem się drewna, oleje stosowane 
do obróbki drewna, preparaty gruntujące (w postaci farb), 
barwniki do drewna, masy szpachlowe do drewna, bejce, 
środki ścierne i polerskie, papier ścierny, czyściwa, środki 
czyszczące, zmywacze, zamki, metalowe okucia do mebli, 
listwy metalowe, metalowe elementy złączne, urządzenia 
do obróbki drewna, piły o napędzie innym niż ręczny, fre-
zy do frezarek, wiertła do narzędzi ręcznych, urządzenia 
i przyrządy ręczne do obróbki drewna, piły ręczne, narzędzia 
mechaniczne do obróbki drewna, narzędzia dla przemysłu 
meblarskiego, narzędzia do frezowania, frezy [narzędzia], 
wiertła, dekoracyjne listwy niemetalowe, meblowe listwy 
niemetalowe, listwy z tworzywa sztucznego do ochrony 
krawędzi mebli, listwy profilowe do mebli niemetalowe, oku-
cia meblowe niemetalowe, niemetalowe elementy złączne, 
obrzeża meblowe.

(210) 548426 (220) 2022 10 21
(731) TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, Barwniki, Rozpuszczalniki 
do rozcieńczania farb, Powłoki, Lakiery i pokosty, Rozcień-
czalniki do farb, Preparaty zabezpieczające przed psuciem 
się drewna, Oleje stosowane do obróbki drewna, Preparaty 
gruntujące (w postaci farb), Barwniki do drewna, Bejce.

(210) 548427 (220) 2022 10 21
(731) TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL SPÓŁKA 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 1 Kleje, Preparaty klejące, Kleje dla przemysłu, 
Preparaty klejące dla przemysłu, Kleje wodne dla przemysłu.

(210) 548428 (220) 2022 10 21
(731) TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL SPÓŁKA 

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

(531) 26.04.02, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 1 Kleje, Preparaty klejące, Kleje dla przemysłu, 
Preparaty klejące dla przemysłu, Kleje do opakowań dla 
przemysłu.

(210) 548429 (220) 2022 10 21
(731) TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL SPÓŁKA 

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

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 
26.11.12, 29.01.13

(510), (511) 1 Kleje, Preparaty klejące, Kleje dla przemysłu, 
Preparaty klejące dla przemysłu, Kleje termotopliwe.

(210) 548433 (220) 2022 10 21
(731) SEC NEWGATE S.P.A., Mediolan, IT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) martis CONSULTING

(531) 26.04.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie public relations, usługi 
kampanii reklamowych, Doradztwo w zakresie marketingu, 
Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społeczno-
ściowych, 41 Usługi w zakresie organizowania imprez, Usługi 
w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, 42 Projekto-
wanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Do-
radztwo związane z programowaniem i rozwojem portali 
e-commerce, Doradztwo związane z tworzeniem i projek-
towaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, 
Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Konsultacje 
technologiczne w dziedzinie sztucznej inteligencji, Udostęp-
nianie programów komputerowych ze sztuczną inteligencją 
w sieciach danych, Projektowanie aplikacji, Komputerowe 
planowanie awaryjne (DRP).
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(210) 548435 (220) 2022 10 20
(731) IGNIBIT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) IGNIBIT
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Komputerowe pro-
gramy operacyjne, Nagrane programy komputerowe, Opro-
gramowanie komputerowe [programy], Programy kompu-
terowe do pobrania, Interaktywne multimedialne progra-
my komputerowe, Wstępnie nagrane programy kompute-
rowe, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Progra-
my komputerowe do gier, Programy komputerowe do za-
rządzania projektami, Programy komputerowe do zarzą-
dzania sieciami, Użytkowe programy komputerowe do po-
brania, Programy komputerowe do obsługi pojazdów, Pro-
gramy komputerowe do celów edukacji, Programy kompu-
terowe do nagranych gier, Edukacyjne programy kompute-
rowe dla dzieci, Programy komputerowe dotyczące spraw 
finansowych, Programy komputerowe do przetwarzania 
obrazów, Programy komputerowe do obsługi gier, Progra-
my komputerowe do przetwarzania danych, Programy 
do gier wideo [oprogramowanie komputerowe], Programy 
komputerowe [software] do gier wideo, Programy kompu-
terowe do użycia w telekomunikacji, Komputerowe progra-
my użytkowe do zarządzania plikami, Programy komputero-
we do projektowania interfejsów użytkownika, Programy 
komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, Pro-
gramy komputerowe do odczytu maszynowego, stosowa-
ne do odtwarzania muzyki, Programy komputerowe umoż-
liwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych 
on-line, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się 
z komputerami lub sieciami komputerowymi, Programy 
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów 
wykorzystywane w telefonach komórkowych, Programy 
komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktyw-
nych gier i/lub kwizów, Programy komputerowe do prze-
szukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych 
za pomocą zdalnego sterowania, Komputerowe systemy 
operacyjne, Oprogramowanie sprzętowe, Akceleratory gra-
ficzne, Akceleratory wideo, Aparatura interfejsowa do kom-
puterów, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami ko-
mórkowymi, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje 
do przepływu pracy, Programy komputerowe przechowy-
wane w formie cyfrowej, Programy komputerowe dotyczą-
ce sieci lokalnych [LAN], Programy komputerowe do umoż-
liwiania i kontroli dostępu, Programy komputerowe stoso-
wane do elektronicznych systemów kasowych, Oprogramo-
wanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami 
danych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp 
i korzystanie z Internetu, Programy komputerowe do użytku 
w autonomicznym kierowaniu pojazdami, Programy kom-
puterowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, 
Programy komputerowe do użytku we wspomaganym kie-
rowaniu pojazdami, Programy komputerowe do użytku 
w autonomicznej nawigacji pojazdów, Programy kompute-
rowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, Programy 
komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Progra-
my komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wi-
deo, Programy komputerowe do zapewniania widoku 360 
stopni dookoła pojazdu, Sprzęt z zakresu rzeczywistości wir-
tualnej, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 
Oprogramowanie gier, Dyski gier komputerowych, Opro-
gramowanie gier elektronicznych, Ładowalne programy 
gier komputerowych, Programy do gier do automatów 
do gier wideo, Sprzęt komputerowy do gier komputero-
wych i gier hazardowych, Programy interaktywnych gier 
wideo, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Na-
grane programy gier komputerowych, Oprogramowanie 

gier komputerowych rozrywkowych, Programy do interak-
tywnych gier multimedialnych, Oprogramowanie do gier 
do użytku z konsolami do gier wideo, Programy interaktyw-
nych multimedialnych gier komputerowych, Aplikacje kom-
puterowe do pobrania, Aplikacje mobilne do pobrania 
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia 
na sobie, Aplikacje mobilne do zamawiania taksówek, Edu-
kacyjne oprogramowanie komputerowe, Firmware (oprogra-
mowanie wbudowane w urządzenie) i oprogramowanie 
do papierosów elektronicznych, Freeware [oprogramowanie 
darmowe], Interaktywne oprogramowanie komputerowe, In-
teraktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
wymianę informacji, Interaktywne oprogramowanie kompu-
terowe zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, 
Interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywa-
nia gier, Interaktywne programy gier komputerowych, Inter-
fejsy komputerowe, Kartridże [oprogramowanie] do użytku 
z komputerami, Karty magnetyczne stanowiące oprogra-
mowanie komputerowe, Kodowane karty dostępu do opro-
gramowania komputerowego, Oprogramowanie dekode-
rów, Oprogramowanie czytników kart, Oprogramowanie 
bioinformatyczne, Oprogramowanie adaptacyjne, Narzę-
dzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, 
Mobilne aplikacje, Komputery do zarządzania urządzeniami 
sterującymi do samolotów, Komputerowe wygaszacze ekra-
nu, do pobrania, Komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Komputerowe oprogramowanie narzędziowe [do wykony-
wania komputerowych prac konserwacyjnych], Komputero-
we oprogramowanie graficzne, Komputerowe oprogramo-
wanie do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe 
oprogramowanie antywirusowe, Kompilatory, Kodowane 
programy, Oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 
Oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, Oprogra-
mowanie do inżynierii chemicznej, Oprogramowanie do in-
żynierii elektrycznej, Oprogramowanie do komponowania 
muzyki, Oprogramowanie do komputerów osobistych prze-
znaczone dla rozrywki interaktywnej, Oprogramowanie 
do handlu w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, 
Oprogramowanie do eliminacji hałasu, Oprogramowanie 
do fotointerpretacji obrazów satelitarnych, Oprogramowa-
nie do edytowania, Oprogramowanie do budownictwa 
wodno-lądowego, Oprogramowanie do automatyzacji fa-
bryki, Oprogramowanie dla nauczycieli, Oprogramowanie 
dla nauki, Oprogramowanie dla studentów, Oprogramowa-
nie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie 
do analizy mowy, Oprogramowanie do analizy twarzy, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
gramowanie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogra-
mowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, 
Oprogramowanie do produkcji, Oprogramowanie do ope-
racyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetyczny-
mi i elektronicznymi, Oprogramowanie do opracowywania 
stron internetowych, Oprogramowanie do ochrony prywat-
ności, Oprogramowanie do muzyki, Słuchawki do gier z wir-
tualną rzeczywistością, Oprogramowanie rzeczywistości 
wirtualnej, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, 
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji 
medycznej, Okulary do rzeczywistości wirtualnej, Kompute-
ry i sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do kompute-
rów, Audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry 
wideo, Oprogramowanie do wirtualnej klasy, 28 Gry elektro-
niczne, Edukacyjne gry elektroniczne, Przenośne [podręcz-
ne] gry elektroniczne, Elektroniczne gry planszowe, Przeno-
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śne [podręczne] elektroniczne gry wideo, Elektroniczne gry 
edukacyjne dla dzieci, Gry elektroniczne inne niż te przysto-
sowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, 
Gry, Urządzenia do gier, Maszyny do gier, Konsole do gier, 
Myszy do gier komputerowych, Urządzenia do gier kompu-
terowych, Kontrolery do konsoli gier, 41 Usługi w zakresie 
gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci 
komputerowej, Usługi gier, Organizowanie gier, Usługi gier 
online, Usługi w zakresie gier wojennych, Udostępnianie in-
teraktywnych gier komputerowych online, Wypożyczanie 
maszyn do gier wideo, Udostępnianie gier komputerowych 
on-line, 42 Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia rzeczywistości wirtualnej, Projektowanie i opracowywa-
nia oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogra-
mowania do wirtualnej rzeczywistości, Aktualizacja opro-
gramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, Aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bez-
pieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom 
komputerowym, Aktualizowanie stron internetowych, Udo-
stępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez 
chmury obliczeniowe, Udostępnianie wirtualnych środo-
wisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Opra-
cowywanie programów do symulacji eksperymentów lub 
serii eksperymentów w wirtualnym laboratorium optycz-
nym, Projektowanie gier, Opracowywanie oprogramowania 
gier komputerowych, Programowanie komputerowe w za-
kresie gier wideo i gier komputerowych, Projektowanie 
oprogramowania do gier wideo, Opracowywanie oprogra-
mowania do gier wideo.

(210) 548437 (220) 2022 10 21
(731) KONDRAT WINA WYBRANE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KONDRAT WINA WYBRANE
(510), (511) 31 Winorośle, 32 Napoje na bazie soku z wino-
gron, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino, Na-
poje zawierające wino [szprycer], Białe wino, Czerwone wino, 
Owocowe wino musujące, Wino kuchenne, Wino musujące, 
Wino owocowe, Wino śliwkowe, Wino truskawkowe, Wino 
winogronowe, Wino jeżynowe, Wino czerwone, Wino amon-
tillado, Wino alkoholizowane, Wino z eleuterokoku [Ogapiju], 
Wino z jeżyny koreańskiej [Bokbunjaju], Wino z owocu wo-
skownicy czerwonej, Winogronowe wino musujące, Żółte 
wino ryżowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napo-
jami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży de-
talicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami 
alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wy-
jątkiem piwa), Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoho-
lowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], 39 Usługi 
w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, Usługi 
agencji rezerwującej podróże, Usługi agencji rezerwującej 
podróże lotnicze, 41 Edukacja, Edukacja dorosłych, Infor-
macje o edukacji, Informacje dotyczące edukacji, Edukacja, 
rozrywka i sport, Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie seminariów związanych z eduka-
cją, Budowanie zespołu (edukacja), 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, 44 Usługi w zakresie uprawy winorośli, 
Uprawa winogron do produkcji wina, Doradztwo w zakresie 
uprawy winorośli.

(210) 548443 (220) 2022 10 21
(731) CUKIERNIA OLEŃKA O.L. SZYMAŃSCY  

SPÓŁKA JAWNA, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUKIERNIA Oleńka SZYMAŃSCY 1968

(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.12

(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podsta-
wowy składnik], Bezy, Budynie deserowe, Budynie deserowe 
w proszku, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki z owocami, Bułecz-
ki z dżemem, Bułki z cynamonem, Kanapki, Kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów.

(210) 548444 (220) 2022 10 21
(731) DOT N PIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DOT N PIXEL
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, Usługi konsultingowe doty-
czące reklamy, Porady w zakresie marketingu, Projektowanie 
logo reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych, 
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Projekto-
wanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek re-
klamowych, Promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Promowanie towarów i usług osób trzecich, 
Przygotowanie materiałów reklamowych, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi public relations, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi za-
rządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elek-
tronicznego, 40 Drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, 
drukowanie zdjęć, 42 Usługi artystów grafików, Doradztwo 
projektowe, Doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, Grafika artystyczna, Opracowywanie, pro-
jektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron 
głównych, Projektowanie graficzne, Projektowanie materia-
łów drukowanych, Projektowanie opakowań, Projektowanie 
znaków towarowych, Tworzenie stron internetowych, Usługi 
graficzne, Badania projektowe związane z oprogramowa-
niem, Programowanie aplikacji multimedialnych, Instalacja 
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania 
komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa 
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie i testowanie metod prze-
twarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Usługi 
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi 
doradztwa informatycznego, Tworzenie platform interneto-
wych do handlu elektronicznego.
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(210) 548447 (220) 2022 10 23
(731) CICHEWICZ RAFAŁ GRUPA CICHY, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G\C GRUPA CICHY HANDEL \ USŁUGI

(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.11.25
(510), (511) 35 Organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel].

(210) 548449 (220) 2022 10 23
(731) SZYMCZUK KAMIL, KOPROWSKI MARCIN, SZYMKO 

SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYMKO Salon Okien i Drzwi Pasywnych

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
świadczone również online lub poprzez ofertę bezpośred-
nią, oraz usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w odniesieniu do okien, drzwi, rolet, żaluzji, bram oraz części 
i akcesoriów do nich, Usługi reklamowe i promocyjne, w tym 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, próbek, wzorów wyrobów], Organizo-
wanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamo-
wych, 37 Montaż drzwi, okien, rolet, żaluzji, bram, Konserwa-
cja, naprawa i wymiana drzwi, okien, rolet, żaluzji, bram, Do-
radztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Nadzór budowlany na miejscu.

(210) 548450 (220) 2022 10 23
(731) CICHEWICZ RAFAŁ GRUPA CICHY, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) galeria bhp PRACUJ BEZPIECZNIE!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.04, 26.05.02, 26.05.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparata-
mi do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla 
ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazo-
wymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi na-

rzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usłu-
gi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, 45 Ocena bezpieczeństwa, Usługi doradcze 
w odniesieniu do bezpieczeństwa, Usługi informacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa, Usługi konsultacyjne w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

(210) 548462 (220) 2022 10 24
(731) KOZERA RAFAŁ, Nowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOO EGZOTYKA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.11.10
(510), (511) 35 Usługi w zakresie targów i wystaw handlo-
wych, 41 Organizacja wystaw zwierząt do celów kultural-
nych lub edukacyjnych.

(210) 548471 (220) 2022 10 21
(731) WIŚNIEWSKI GRZEGORZ CLINEO, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clineo drogeria na każde kliknięcie

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.22
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Żywice syntetyczne w stanie su-
rowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, Nawozy 
do użyźniania gleby, Środki do gaszenia ognia, Preparaty 
do hartowania i lutowania metali, Substancje chemiczne 
do konserwowania żywności, Substancje garbujące, Kleje 
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 3 Środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszcze-
nia, polerowania, szorowania i ścierania, Mydła, Środki per-
fumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji 
włosów, Środki do czyszczenia zębów, 4 Oleje i tłuszcze prze-
mysłowe, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające 
i wiążące, Paliwa (również paliwo silnikowe na bazie spirytu-
su) i materiały oświetleniowe, Świece i knoty do oświetlenia, 
5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, Żywność dla nie-
mowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, mate-
riały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, woski 
dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania ro-
bactwa, Fungicydy, herbicydy, 8 Narzędzia i przyrządy ręcz-
ne (o napędzie ręcznym), Wyroby nożownicze, widelce i łyż-
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ki, Broń biała, Ostrza (maszynki do golenia), 16 Papier, karton 
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, Druki, 
Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały biurowe, Kleje 
do celów biurowych lub domowych, Materiały dla artystów, 
Pędzle do malowania, Maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem przyrządów), Materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), Czcionki drukar-
skie, Matryce drukarskie.

(210) 548472 (220) 2022 10 24
(731) WIZJA V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIZJA V DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Usługi edu-
kacyjne dotyczące zdrowia, Usługi klubów zdrowia [zdro-
wie i ćwiczenia fizyczne], Usługi edukacji medycznej, Kursy 
szkoleniowe z zakresu zdrowia, Prowadzenie edukacyjnych 
programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, 
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkole-
nie w zakresie zdrowia i wellness, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe odnoszące się do służby zdrowia, 44 Usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena i pielęgnacja urody 
istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi 
dentystyczne, Usługi medyczne, Chirurgia kosmetyczna, Chi-
rurgia plastyczna, Doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, Obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, 
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chi-
rurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi podologa, Usuwanie 
laserowe pajączków naczyniowych, Uzupełnienie włosów, 
Aromaterapia, Informacje dotyczące masażu, Masaż, Masaże, 
Usługi klinik zdrowia, Usługi konsultacji związane z masa-
żami, Kliniki, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosme-
tyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla 
twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usługi diagnostyki 
medycznej [testy i analizy], Usługi klinik zdrowia [medyczne], 
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi opieki 
zdrowotnej, Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowot-
nej, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi 
domowej opieki zdrowotnej, Usługi kąpieli w celu odnowy 
zdrowotnej świadczone w pomieszczeniach, Usługi opieki 
zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontrak-
towanych jednostek służby zdrowia, Usługi w zakresie opie-
ki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie zorganizowanej 
opieki zdrowotnej, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej 
w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, 
Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo do-
tyczące ochrony zdrowia, Doradztwo dotyczące opieki nad 
osobami starszymi [w zakresie zdrowia], Ochrona zdrowia, 
Ośrodki zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdro-
wia, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi oceny zdrowia.

(210) 548473 (220) 2022 10 21
(731) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Nalis

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
nawozy rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztuczne, adiuwanty, 
5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, de-
zynsekcyjne.

(210) 548474 (220) 2022 10 24
(731) WIZJA V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) WIZJA V
(510), (511) 41 Udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Usługi edu-
kacyjne dotyczące zdrowia, Usługi klubów zdrowia [zdro-
wie i ćwiczenia fizyczne], Usługi edukacji medycznej, Kursy 
szkoleniowe z zakresu zdrowia, Prowadzenie edukacyjnych 
programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, 
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkole-
nie w zakresie zdrowia i wellness, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe odnoszące się do służby zdrowia, 44 Usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena i pielęgnacja urody 
istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi 
dentystyczne, Usługi medyczne, Chirurgia kosmetyczna, Chi-
rurgia plastyczna, Doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, Obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, 
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chi-
rurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi podologa, Usuwanie 
laserowe pajączków naczyniowych, Uzupełnienie włosów, 
Aromaterapia, Informacje dotyczące masażu, Masaż, Masaże, 
Usługi klinik zdrowia, Usługi konsultacji związane z masa-
żami, Kliniki, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosme-
tyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla 
twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usługi diagnostyki 
medycznej [testy i analizy], Usługi klinik zdrowia [medyczne], 
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi opieki 
zdrowotnej, Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowot-
nej, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi 
domowej opieki zdrowotnej, Usługi kąpieli w celu odnowy 
zdrowotnej świadczone w pomieszczeniach, Usługi opieki 
zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontrak-
towanych jednostek służby zdrowia, Usługi w zakresie opie-
ki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie zorganizowanej 
opieki zdrowotnej, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej 
w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, 
Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo do-
tyczące ochrony zdrowia, Doradztwo dotyczące opieki nad 
osobami starszymi [w zakresie zdrowia], Ochrona zdrowia, 
Ośrodki zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdro-
wia, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi medyczne 
w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi oceny zdrowia.
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(210) 548476 (220) 2022 10 21
(731) ALABRUDZIŃSKI DARIUSZ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEBRA RACHUNKOWA

(531) 03.03.03, 03.03.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Analizy kosztów, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo 
i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo księgowe 
w zakresie podatków, doradztwo z zakresu księgowości, do-
radztwo podatkowe [rachunkowość], księgowość i rachun-
kowość, porady związane z przygotowywaniem zeznań po-
datkowych, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podat-
kowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz 
dla przedsiębiorstw, fakturowanie, przygotowanie listy płac.

(210) 548479 (220) 2022 10 21
(731) WIŚNIEWSKI GRZEGORZ CLINEO, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Clineo.pl
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Żywice syntetyczne w stanie su-
rowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, Nawozy 
do użyźniania gleby, Środki do gaszenia ognia, Preparaty 
do hartowania i lutowania metali, Substancje chemiczne 
do konserwowania żywności, Substancje garbujące, Kleje 
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 3 Środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszcze-
nia, polerowania, szorowania i ścierania, Mydła, Środki per-
fumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji 
włosów, Środki do czyszczenia zębów, 4 Oleje i tłuszcze prze-
mysłowe, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające 
i wiążące, Paliwa (również paliwo silnikowe na bazie spirytu-
su) i materiały oświetleniowe, Świece i knoty do oświetlenia, 
5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, Żywność dla nie-
mowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, mate-
riały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, woski 
dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania ro-
bactwa, Fungicydy, herbicydy, 8 Narzędzia i przyrządy ręcz-
ne (o napędzie ręcznym), Wyroby nożownicze, widelce, i łyż-
ki, Broń biała, Ostrza (maszynki do golenia), 16 Papier, karton 
i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, Druki, 
Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały biurowe, Kleje 
do celów biurowych lub domowych, Materiały dla artystów, 
Pędzle do malowania, Maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem przyrządów), Materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), Czcionki drukar-
skie, Matryce drukarskie.

(210) 548480 (220) 2022 10 21
(731) LIONS ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIONS ESTATE INTERNATIONAL

(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomo-
ściami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradz-
two dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Inwestowanie w nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Po-
moc w zakupie nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania 
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nierucho-
mościach, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi 
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budyn-
ków, Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi do-
radcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyj-
nego dotyczące nieruchomości.

(210) 548481 (220) 2022 10 21
(731) WIŚNIEWSKI GRZEGORZ CLINEO, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Clineo_pl
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemy-
słu, prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrod-
nictwa i leśnictwa, Żywice syntetyczne w stanie surowym, 
tworzywa sztuczne w stanie surowym, Nawozy do użyźnia-
nia gleby, Środki do gaszenia ognia, Preparaty do hartowania 
i lutowania metali, Substancje chemiczne do konserwowania 
żywności, Substancje garbujące, Kleje (spoiwa) przeznaczone 
dla przemysłu, 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów, 4 Oleje i tłuszcze przemysłowe, Smary, Mieszaniny po-
chłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Paliwa (również paliwo 
silnikowe na bazie spirytusu) i materiały oświetleniowe, Świece 
i knoty do oświetlenia, 5 Produkty farmaceutyczne i wetery-
naryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność i substancje do celów leczniczych lub weteryna-
ryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały do plom-
bowania zębów, woski dentystyczne, Środki odkażające, Środ-
ki do zwalczania robactwa, Fungicydy, herbicydy, 8 Narzędzia 
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), Wyroby nożowni-
cze, widelce i łyżki, Broń biała, Ostrza (maszynki do golenia),  
16 Papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w in-
nych klasach, Druki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Ma-
teriały biurowe, Kleje do celów biurowych lub domowych, Ma-
teriały dla artystów, Pędzle do malowania, Maszyny do pisania 
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), Materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
Czcionki drukarskie, Matryce drukarskie.
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(210) 548484 (220) 2022 10 24
(731) STAROPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Róża Wiatrów
(510), (511) 30 Ciasta, Ciasta z kremem, Wyroby cukiernicze, 
Torty, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Słodycze zawie-
rające owoce, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], 
Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.

(210) 548520 (220) 2022 10 25
(731) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowny)
(540) Poppy&Flowers
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała, Kosme-
tyczne peelingi do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wy-
bielające do skóry, Maski kosmetyczne, Kosmetyki do maki-
jażu, Błyszczyki do ust, Pomadki do ust, Kosmetyki do brwi, 
Ołówki do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery do paznokci, Preparaty 
do pielęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączo-
ne preparatami do usuwania makijażu, Mleczko oczyszcza-
jące do celów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby 
do włosów, Lakier do włosów, Odżywki do włosów, Środki 
do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Szampony, 
Maski do pielęgnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, 
Pomady do celów kosmetycznych, Suche szampony, Mydła 
i żele, Patyczki z watą do celów kosmetycznych, Płyny po go-
leniu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przy-
bory toaletowe], Bawełniane płatki kosmetyczne, Dezodo-
ranty i antyperspiranty, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
Sole do kąpieli, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Woda ko-
lońska, Woda perfumowana, Olejki eteryczne, Zestawy ko-
smetyków, 9 Okulary, Oprawki do okularów, Etui na okulary, 
Etui na smartfony, Etui do tabletów, Pokrowce na laptopy, 
10 Urządzenia do masażu ciała, Przyrządy do masażu ręcz-
nego, 18 Kosmetyczki bez wyposażenia, Kufry podróżne, Ku-
fry bagażowe, Etui na klucze, Etui na krawaty, Walizki, Walizki 
podróżne, Walizki biznesowe, Walizki na dokumenty, Torby, 
Torby myśliwskie, Torby plażowe, Torby sportowe, Torby 
podróżne, Torby zakupowe, Torby uniwersalne, Torby na pa-
rasole, Torebki, Torebki damskie, Plecaki, Plecaki uczniow-
skie, Plecaki wycieczkowe, Teczki, Dyplomatki, Portfele, 
Portmonetki, Skórzane pasy na ramię, Parasole i parasolki,  
21 Gąbki, Gąbki do ciała, Gąbki kosmetyczne, Szczotki do wło-
sów, Przybory kosmetyczne, Grzebienie, Szczotki, Kosme-
tyczki wyposażone, Pędzle kosmetyczne, Pędzelki do maki-
jażu, Szczoteczki do zębów, Irygatory do jamy ustnej inne niż 
stosowane w dentystyce, Piankowe separatory do palców 
u nóg, do użytku podczas pedicure, 25 Opaski na głowę, 
Turbany, Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna damska, 
Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, 
Gorsety, Majtki, Halki, półhalki, Slipy męskie, figi damskie, 
Kąpielówki, Kostiumy kąpielowe, Stroje plażowe, Płaszcze 
kąpielowe, Bluzki, Bezrękawniki, Garnitury, Kamizelki, Koszule, 
Podkoszulki, Pulowery, Spodnie, Spódnice, Swetry, Kombi-
nezony, Bluzy sportowe, Sukienki damskie, Żakiety męskie, 
Żakiety z dzianiny, Koszulki z krótkim lub z długim rękawem, 
Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i ma-
łych dzieci, T-shirty z krótkim rękawem, Odzież z imitacji 
skóry, Etole [futra], Szale i etole, Kurtki, Peleryny [narzutki], 
Płaszcze, Prochowce, Bielizna nocna, Piżamy, Koszule nocne, 
Szlafroki, Rękawiczki, Szale, Szaliki, Chustki na głowę, Getry, 

Legginsy, Skarpetki, Rajstopy, Pończochy, Pasy do pończoch 
dla mężczyzn, Paski, Krawaty, Odzież sportowa, Kombine-
zony piankowe dla narciarzy wodnych, Odzież dla kolarzy, 
Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież wodoodporna, 
Czapki dziane, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Kapelusze, 
Woalki, welony, Kaptury, Nauszniki [odzież], Obuwie sporto-
we, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle do ba-
letu, Sandały, Kalosze, Buty sznurowane, Liberie, Wyprawki 
dziecięce [odzież].

(210) 548521 (220) 2022 10 25
(731) EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowny)
(540) Sekrety Zielarki
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała, Kosme-
tyczne peelingi do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wy-
bielające do skóry, Maski kosmetyczne, Kosmetyki do maki-
jażu, Błyszczyki do ust, Pomadki do ust, Kosmetyki do brwi, 
Ołówki do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery do paznokci, Preparaty 
do pielęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączo-
ne preparatami do usuwania makijażu, Mleczko oczyszcza-
jące do celów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby 
do włosów, Lakier do włosów, Odżywki do włosów, Środki 
do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Szampony, 
Maski do pielęgnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, 
Pomady do celów kosmetycznych, Suche szampony, My-
dła i żele, Patyczki z watą do celów kosmetycznych, Płyny 
po goleniu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, 
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorują-
cych [przybory toaletowe], Bawełniane płatki kosmetycz-
ne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, Sole do kąpieli, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Woda kolońska, Woda perfumowana, Olejki eteryczne, Ze-
stawy kosmetyków.

(210) 548529 (220) 2022 10 24
(731) F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO FL

(531) 02.03.08, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowa-
nie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, Centra rozrywki, Imprezy kulturalne, Organiza-
cja i prezentacja widowisk, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do celów rekreacyjnych, Udostępnianie pomieszczeń do ce-
lów rozrywkowych, Pływalnie [baseny], Usługi fitness klubów, 
Usługi siłowni, Usługi placów zabaw, Usługi świadczone przez 
muzea, Prowadzenie muzeów, Zapewnianie sprzętu, obiek-
tów i usług muzealnych, Usługi galerii sztuki, Usługi związane 
z wystawami sztuki, Organizowanie wystaw w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Usługi w zakresie wystaw dla celów 
rozrywkowych, Organizowanie widowisk historycznych w ple-
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nerze, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów 
i restauracji, Restauracje samoobsługowe, Usługi restauracji 
hotelowych, Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Pizzerie, Stołówki, 
Puby, Usługi ogródków piwnych, Winiarnie, Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Tymczasowe zakwaterowanie, 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tu-
rystyczne, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi 
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń 
na posiedzenia, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biuro-
wej, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wysta-
wy i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wy-
stawy, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.

(210) 548530 (220) 2022 10 24
(731) CHEMA - ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, 

Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) GLUXOSEPT
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Nielecznicze środki do czyszczenia zębów, 5 Produkty far-
maceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, Środki odkażające.

(210) 548532 (220) 2022 10 24
(731) CHEMA - ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY, 

Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) AFTIDENT
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Nielecznicze środki do czyszczenia zębów, 5 Produkty far-
maceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, Środki odkażające.

(210) 548533 (220) 2022 10 24
(731) HILLER MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oil secret

(531) 01.15.15, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 548555 (220) 2022 10 25
(731) ŁUMIŃSKI ŁUKASZ LUMA MILANÓWEK, Milanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luma Milanówek

(531) 01.03.02, 16.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Apaszki, Chusteczki do kieszonki pier-
siowej [poszetki], Poszetki, Poszetki [odzież], Męskie 
apaszki, Chustki [apaszki], Apaszki [chustki], Szaliki, 
Szaliki do zawijania wokół szyi, Szaliki jedwabne, Sza-
liki [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Krawaty, 
Jedwabne krawaty, Fulary [ozdobne krawaty], Ascoty 
[krawaty], Swetry, Swetry [odzież], Swetry polo, Swetry 
rozpinane, Swetry z dekoltem w serek, Swetry z golfem, 
Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Swetry 
z półgolfem, Swetry bez rękawów, Swetry marynarskie, 
Odzież jedwabna.

(210) 548606 (220) 2022 10 26
(731) KWIECIEŃ MAŁGORZATA MOEBIUS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KISS THE DOG

(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548687 (220) 2022 10 30
(731) GRZEGORZEWSKA NATALIA, Siechnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lille bi HANDMADE BABYWEAR

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 03.13.04, 
03.13.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 10 Zawieszki do smoczków, Gryzaki do zła-
godzenia lub ułatwienia ząbkowania, Gryzaki na ząb-
kowanie, Gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci,  
20 Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna 
pościelowa], Pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna 
niż bielizna pościelowa], 25 Nakrycia głowy, Odzież, Do-
pinane kołnierzyki, Kołnierze do sukienek, Kołnierzyki 
przypinane, Bandany na szyję, Czapki futrzane, Czapki 
dziane, Czapeczki z węzełkiem, Chusty na głowę, Banda-
ny, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, Ozdoby do włosów, wałki do włosów, 
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne wło-
sy, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub 
łańcuszków], Chwosty [pasmanteria], Chwosty, Dekora-
cyjne akcesoria do włosów, Gumka do związywania wło-
sów, Gumki do włosów.
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(210) 548722 (220) 2022 10 31
(731) GOZDOWSKI WOJCIECH ALM CO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Alm cosmelics
(510), (511) 21 Gąbki roślinne, Gąbki kosmetyczne, Gąbki 
do ciała, Gąbki do kąpieli, Naturalne gąbki morskie, Gąbki 
sztuczne do użytku domowego, Gąbki naturalne do ce-
lów domowych, Gąbki do makijażu, Gąbki do mikroder-
mabrazji, do użytku kosmetycznego, Przybory kosmetycz-
ne, do higieny i pielęgnacji urody, Futerały dopasowane 
do przyborów kosmetycznych, Kosmetyczki z przyborami 
toaletowymi, Kosmetyczki podróżne z wyposażeniem, 
Aplikatory kosmetyczne, Szpatułki kosmetyczne, Pędzle 
kosmetyczne, Pojemniki na kosmetyki, Dozowniki do ko-
smetyków.

(210) 548850 (220) 2022 11 04
(731) SOBIERAJ BARTOSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHARK ACADEMY

(531) 03.09.02, 03.09.24, 24.11.07, 27.05.01
(510), (511) 28 Akcesoria do pływania, 41 Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Nauczanie indywidualne, Nauka 
pływania, Szkolenia nauczycieli pływania, Nauczanie pływa-
nia, Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

(210) 548884 (220) 2022 11 04
(731) ARIADNA SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KARAT
(510), (511) 23 Przędza i nici.

(210) 548888 (220) 2022 11 04
(731) PROPHARMA INTERNATIONAL TRADING LIMITED, 

Birkirkara, MT
(540) (znak słowny)
(540) PANCICOR
(510), (511) 5 Herbata lecznicza, Pastylki do ssania do ce-
lów farmaceutycznych, Preparaty witaminowe, Błonnik 
pokarmowy, Węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, 
Żywność dla niemowląt, Dietetyczne napoje przystosowa-
ne do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystoso-
wana do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, 
Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty 
ziołowe do celów medycznych, Środki uspokajające, Kapsuł-
ki na lekarstwa, Leki dla ludzi, Cukier mlekowy do celów far-
maceutycznych, Narkotyki do celów medycznych, Preparaty 
medyczne do odchudzania, Enzymy mlekowe do celów far-
maceutycznych, Odżywcze suplementy diety, Suplementy 
diety zawierające białko, Środki trawienne do celów farma-
ceutycznych, Preparaty farmaceutyczne, Enzymy do celów 
farmaceutycznych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
Suplementy diety dla ludzi, Dietetyczne substancje przysto-
sowane do celów medycznych.
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Numery zgłoszeń

1

Klasa 
towarów

1 539649, 547650, 547651, 548304, 548327, 548422, 548427, 548428, 548429, 548471, 548473, 548479, 548481

2 548422, 548426

3 539649, 543173, 546106, 546107, 546108, 546109, 546797, 547110, 547132, 547137, 547566, 547952, 548006, 
548239, 548284, 548287, 548471, 548479, 548481, 548520, 548521, 548530, 548532

4 547165, 547799, 548304, 548380, 548471, 548479, 548481

5 545413, 546106, 546107, 546108, 546109, 547265, 547266, 547267, 547276, 547607, 547811, 547952, 548142, 
548282, 548287, 548304, 548327, 548361, 548364, 548471, 548473, 548479, 548481, 548530, 548532, 548888

6 548211, 548306, 548308

7 541329, 547165

8 548471, 548479, 548481

9 509810, 533397, 534661, 541329, 544887, 544888, 544889, 544890, 544892, 545809, 547084, 547165, 547717, 
547803, 547833, 547872, 547899, 547901, 547935, 547936, 547990, 548020, 548260, 548338, 548380, 548392, 
548435, 548520

10 546106, 546107, 546108, 546109, 547952, 548278, 548287, 548520, 548687

11 525179, 547165, 547401, 547865, 548274

12 541329

14 509894, 548238

16 502652, 539649, 544887, 544888, 544889, 544890, 544892, 545809, 547084, 547132, 548414, 548471, 548479, 
548481

17 547007

18 547949, 548520

19 525179, 547007, 547790, 547791, 547792, 547793, 547970, 548306, 548308

20 529233, 547401, 547891, 548306, 548308, 548318, 548687

21 529233, 548379, 548520, 548722

23 548884

24 529233

25 543371, 545809, 546872, 547937, 547949, 548325, 548520, 548555, 548687

26 548687

28 545809, 548414, 548435, 548850

29 547132, 547607, 547808, 547968, 547969, 547971, 547973, 547976, 547977, 548332, 548333, 548350, 548533

30 539649, 547132, 547873, 547915, 548332, 548333, 548443, 548484

31 547132, 548240, 548304, 548379, 548437

32 547106, 547108, 547111, 547132, 547265, 547266, 547267, 547276, 547380, 548437

33 548235, 548437

34 543543

35 502652, 525179, 529233, 534574, 539649, 542182, 543173, 543200, 544887, 544888, 544889, 544890, 544892, 
545809, 546002, 546003, 546797, 547132, 547165, 547265, 547266, 547267, 547276, 547607, 547650, 547651, 
547748, 547753, 547756, 547785, 547786, 547787, 547790, 547791, 547792, 547793, 547803, 547833, 547872, 
547968, 547969, 547971, 547973, 547976, 547977, 547990, 548020, 548024, 548223, 548240, 548274, 548298, 
548321, 548332, 548333, 548379, 548385, 548392, 548396, 548406, 548408, 548420, 548422, 548433, 548437, 
548444, 548447, 548449, 548450, 548462, 548476, 548606
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36 528698, 546002, 546003, 547426, 547748, 547785, 547786, 547787, 548275, 548286, 548392, 548420, 548480

37 528698, 543200, 546002, 546003, 547165, 547785, 547786, 547787, 547803, 548143, 548286, 548291, 548321, 
548380, 548449

38 534661, 542182, 544887, 544888, 544889, 544890, 544892, 547899, 547901, 547935, 547936

39 545809, 547165, 547814, 547968, 547969, 547971, 547973, 547976, 547977, 548241, 548286, 548304, 548420, 
548437

40 541329, 547165, 548444

41 502652, 534661, 542182, 544887, 544888, 544889, 544890, 544892, 545809, 545854, 547084, 547384, 547578, 
547650, 547651, 547717, 547743, 547803, 547872, 547964, 548000, 548020, 548049, 548239, 548240, 548243, 
548260, 548286, 548291, 548362, 548388, 548396, 548412, 548414, 548433, 548435, 548437, 548462, 548472, 
548474, 548529, 548850

42 525179, 533397, 534661, 544887, 544888, 544889, 544890, 544892, 546872, 547084, 547165, 547785, 547786, 
547787, 547803, 547833, 547869, 547872, 547990, 548237, 548260, 548291, 548386, 548433, 548435, 548444

43 528698, 544513, 545809, 546972, 547743, 548146, 548249, 548332, 548333, 548437, 548529

44 547113, 547650, 547651, 547743, 547872, 547981, 548174, 548239, 548240, 548260, 548291, 548297, 548366, 
548437, 548472, 548474

45 534661, 547084, 547899, 547901, 547935, 547936, 548286, 548373, 548450
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4Driver 509810

50 YEARS OF LEADERSHIP 543543

89TH AVENUE 547748

A&K KUCHNIE 547891

A&K Kuchnie 548318

ACTIVIA GROUP 548380

ADAM GESSLER A’LA CARTE 548146

AFTIDENT 548532

Alm cosmelics 548722

AMOFOSKA 547650

amofoska 547651

AO 548278

APTAMED 547952

AQUA kids źródlana 547380

AQUA YOUR BODY 534574

ARTE STUDIO EST. 2009 548223

AVATAR 548306

BALONOWY 539649

BAWARIA KOLLEKTIV 547384

BEEF&CHEF 548350

BIEGANIE.PL 547717

BIOMIX 548240

BLOOM ROSE 547793

BLULOU 548284

budzap profesjonalne budowanie 543200

C M 548373

CASINO PALACE KONSTANCIN 546972

CellBOX 547803

Certo 548388

CHRONOS APARTAMENTY 547786

CHRONOS APARTAMENTY 547787

CIEMNIA 548362

CITY BY cersanit 547401

clineo drogeria na każde kliknięcie 548471

Clineo.pl 548479

Clineo_pl 548481

CUKIERNIA Oleńka SZYMAŃSCY 1968 548443

D DermaPureLab 547981

DOT N PIXEL 548444

Dr Cubala 547872

Duda FRANKFURTERKI WĘDZONE  
DROBIOWE TAK KULTOWE NASZE POLSKIE  
30 LAT NA RYNKU 547969

Duda NASZE POLSKIE KABANOSY  
DOJRZEWAJĄCE Kultowa klasyka smaku  
Idealnie kruchy Oryginalna receptura  
wyprodukowano W POLSCE TAK KULTOWE  
NASZE POLSKIE Z MIĘSA WIEPRZOWEGO  
POCHODZĄCEGO Z UE PRZECHOWUJ  
POZA LODÓWKĄ 547973

Duda NASZE POLSKIE KABANOSY  
Z CZOSNKIEM NIEDŹWIEDZIM BESKIDZKIE  
Przyprawa ceniona w rejonie Beskidów  
Idealnie kruchy Oryginalna receptura  
wyprodukowano W POLSCE TAK KULTOWE  
NASZE POLSKIE Z MIĘSA WIEPRZOWEGO  
POCHODZĄCEGO Z UE PRZECHOWUJ  
POZA LODÓWKĄ 547976

Duda Pasztetowa mix drobiowo-wieprzowa  
pieczeniowa paprykowa Kultowa  
90% POLAKÓW * WYBIERA NASZĄ  
PASZTETOWĄ 30 LAT NA RYNKU NR 1*  
w POLSCE 547971

Duda SZYNKA BESKIDZKA z czosnkiem  
niedźwiedzim przyprawa ceniona w rejonie  
Beskidów TAK KULTOWE NASZE POLSKIE  
Wyprodukowano w Polsce z mięsa  
wieprzowego pochodzącego z UE. 547977

D-Vitum 547811

E EPILCLINIC 547113

EL MACHO CON MOJITO !EMPIEZA LA FIESTA!  
NUEVA CERVEZA !ESHORA DE DIVERTIRSE! 547108

EL MACHO CON TEQUILA !EMPIEZA LA FIESTA!  
NUEVA CERVEZA !ES HORA DE DIVERTIRSE! 547111

EL MACHO CON WHISKEY & COLA !EMPIEZA  
LA FIESTA! NUEVA CERVEZA ! 
ES HORA DE DIVERTIRSE! 547106

ELEMENT HOUSE NOWOCZESNE DOMY  
SZKIELETOWE 547970

ENTitis baby ucho nos gardło  
smak bananowy 30 saszetek 546108

ENTitis baby ucho nos gardło  
smak truskawkowy 30 saszetek 546109

ENTitis ucho nos gardło  
smak miętowy 30 pastylek do ssania 546106

ENTitis ucho nos gardło  
smak truskawkowy 30 pastylek do ssania 546107

eskimos 547873

euro sklep 547132

EvaClinic Szpital Poradnia 548291

EvDim 548237

FLUUQ EXPECT THE UNEXPECTED 547936

FLUUQ THE TRULY SOCIAL APP 547935

FLUUQ 547899
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fluuq 547901

FunClass 548020

G\\C GRUPA CICHY HANDEL \\ USŁUGI 548447

galeria bhp PRACUJ BEZPIECZNIE! 548450

GASTRO FAZA Takeaway 548249

GLUXOSEPT 548530

Happy Money 548392

HART LOGISTICS 548241

hasajacezajace 548396

HEALTHY NATURAL organic VEGAN  
PRODUCTS MEN POWER NATURALNY ŻEL  
DO MYCIA TWARZY KWAS HIALURONOWY +  
ALOES NATURAL FACE CLEANSING GEL  
Mg+ bioMAGNESIUM 543173

HEMMA ORAWSKA 548286

HERON 547790

HRocket 548385

HYGGE 547865

I LEAN 548000

ICED STUFF DIAMONDS & WATCHES 509894

IGNIBIT 548435

IGU ZE IZBA GOSPODARCZA URZĄDZEŃ OZE 548386

impero EKSPERCI ŁAZIENEK 525179

InflaCeum 548282

infraline 548274

InstalPlast 547007

IS BUD 548143

Istanbul Cash & Carry 547756

ISTANBUL MARKET 547753

JBB Bałdyga Z ZIELONYCH PŁUC POLSKI 547607

JS 547869

Jura Residence 528698

K KLUB KOMFORT KOMFORTUJ ZA MNIEJ 548024

KARAT 548884

KISS THE DOG 548606

Kobieta w KuLTuRZe 544890

KONDRAT WINA WYBRANE 548437

L 548049

la pianka ROŚLINNE PIĘKNO 548006

LAMAmi dla małych ludzi BOBOPANTEN 548361

LAMAmi dla małych ludzi 548287

lille bi HANDMADE BABYWEAR 548687

LIMITED EDITION GALERIE D’ART SINCE 2012 548408

LIMITED EDITION GALERIE D’ART 548406

Limited Edition PROHIBITED WINE VINTED,  
BOTTLED AND CELLARED BY NOBEL CHILE  
RED BLEND CABERNET SAUVIGNON / SYRAH  
aged 4 months in kentucky bourbon barrels  
aged 12 months in french oak barrels Central  
Valley Chile CRAFT PRODUCED IN SMALL  
BATCHES 2019 Bottle No. 00001  
Premium Chilean hand harvested 548235

LIONS ESTATE INTERNATIONAL 548480

LOCO ENDURANCE 547265

LOCO ENERGY 547276

LOCO FOCUS 547267

LOCO POWER 547266

Luma Milanówek 548555

M MANUFAKTURA BRWI 548239

MADAX PR 547937

Magnera 548142

MARTA GORĄCA CAMP 545854

martis CONSULTING 548433

MATKI WOJNY 544892

Mcoat 548426

Mcoll 548427

meblopol 548422

medicago 545413

MERKS 548304

MGW Muzeum Gazowni Warszawskiej 545809

miesiany - miesiany 544513

MODENA CEGLANA 546003

MODENA GROUP 546002

MORSY DĘBOWA Kędzierzyn-Koźle 548412

Mpack 548428

M-PAGO 547165

Mtherm 548429

na trzepaku eko animacje gry terenowe 548414

Nalis 548473

NAPROESO 548364

odNOWA OGRODOWA 548297

Oil secret 548533

Olivier Sanders 548238

PANCICOR 548888

PATION 547949

Piękna w każdym wieku 502652

POLCOPTER 547814

Poppy&Flowers 548520

POWRÓT DO DOMU 548243

PSINDER 534661

PTM 548420

Racing Bee High Speed 541329

REUMATEK 547566

Róża Wiatrów 548484

S Sandra Stachura 546872

S SYKOM 547990

SALAME DI ROMA we włoskim stylu 547968

SCALA HISTORY 547785

SEKA 547084

Sekrety Zielarki 548521

SEM-PROFI 547833

Sensi 529233

SHARK ACADEMY 548850

SHOOTER 548327
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skinimal 547110

SLD 547964

Sly dog Barbershop 548174

SMART FEED 548260

STARDUST 547791

storia. 548298

STREFA MĄDREGO TRENINGU 547578

STUDIO FL 548529

SZYMKO Salon Okien i Drzwi Pasywnych 548449

ŚWIEŻOPAK 547808

Taka jak Ty KOBIETA 544889

Taki jak Ty MĘŻCZYZNA 544888

TALARIA 547743

TeamWorkStrategy 533397

THELIKATESY Farma Smaków 548332

THELIKATESY Farma Smaków 548333

TIREX 548308

TOMY TM TIME 543371

TORI TAKE 547792

U ubezpiecz.am 548275

UNDERWORLD 548325

UNi.Q 546797

Unilink LIDER UBEZPIECZEŃ 547426

WATY.COM.PL 548321

WAX PILOMAX 547137

WEARTECH AGAINST ABRASION 548211

WES 548338

WIZJA V DIAGNOSTYKA MEDYCZNA 548472

WIZJA V 548474

your aura 547799

ZEBRA RACHUNKOWA 548476

Ziołowa apteka 544887

znany mentor 542182

ZOO EGZOTYKA 548462

Zoopers 548379



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.

471760 Santana (2022 09 01) 31
710150 NES (2022 10 03)

CFE: 27.05.01 25
1443630 fizix (2018 08 22, 2018 02 28)

CFE: 17.05.17, 27.05.25, 29.01.13 30, 32, 33,
1570708 EAE (2022 08 11)

CFE: 26.04.01, 27.05.17, 29.01.12 9,
1605781 CASH TODAY  

(2021 03 01, 2021 02 03)
9, 36, 39,

1622601 1 UNO (2022 10 04)
CFE: 27.05.01, 27.07.01 33

1624065 COLLIBRA (2022 10 07) 9, 41, 42
1691625 PURCARI NATIVE (2022 08 03, 2022 06 27)

CFE: 05.03.20, 07.01.01, 27.03.11, 27.05.01 33
1691630 Arshine (2022 08 16, 2022 03 25)

CFE: 01.13.01, 27.05.01 1, 5, 10
1691655 SAPULES (2022 08 12)

CFE: 27.05.01 11
1691727 H HYUNDAI N (2022 09 22, 2022 09 20)

CFE: 24.11.18, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14 25
1691738 ZENDURA FLX (2022 09 26, 2022 06 02) 5, 10
1691745 East & West (2022 07 25, 2022 06 20) 44
1691770 H HYUNDAI N (2022 09 22, 2022 09 20)

CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14 25
1691772 H HYUNDAI N (2022 09 22, 2022 09 20)

CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14 25
1691773 H N (2022 09 22, 2022 09 20)

CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14 25
1691802 CITR (2022 08 23, 2022 05 18)

CFE: 26.04.04, 27.05.01 9, 11
1691803 CAFFE’ DONATELLO 

(2022 07 27)
30

1691814 Malik Montana (2022 09 10, 2022 09 05) 34
1691867 #MYHERO (2022 09 27, 2022 04 28) 3
1691949 Kemoimpex (2022 06 06, 2022 05 26)

CFE: 26.11.03, 27.05.11, 29.01.13 35, 37
1692153 net (2022 03 10)

CFE: 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01, 
28.05.00, 29.01.01

9, 35

1692169 Lloyd (2022 06 14) 25, 26
1692178 S 180 Plus (2022 09 16, 2022 05 31) 7
1692180 VOGT (2022 08 11, 2022 06 23) 6
1692182 green school (2022 07 05, 2022 01 11)

CFE: 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12 41
1692212 MLADOST 1911 (2022 05 12)

CFE: 07.03.11, 07.15.06, 26.04.17, 29.01.12 19
1692231 PRIDE (2022 02 04)

CFE: 27.01.16, 27.05.01 18, 25, 27, 28
1692261 SUNGALLON (2022 08 04)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 17
1692262 Gallonprene (2022 08 04) 17
1692303 Cele (2022 08 31)

CFE: 27.05.01 25
1692317 CHENGSHAN (2022 08 05)

CFE: 01.15.09, 07.01.16, 26.01.03 12
1692340 petsie (2022 06 24, 2022 06 24)

CFE: 26.11.08, 27.05.17 3, 5, 21
1692369 HINDERING (2022 08 05)

CFE: 26.04.05, 27.05.10 5, 10
1692375 (2022 08 09, 2022 03 31)

CFE: 08.01.19, 19.03.03, 29.01.13 30
1692397 HERMES VIDEPOCHES 

(2022 08 30, 2022 03 04)
18

1692399 HERMES ALLBACK  
(2022 08 30, 2022 03 04)

18

1692400 GARDEN PARTY  
(2022 08 30, 2022 03 04)

18

1692497 (2022 08 17)
CFE: 01.13.15, 28.05.00, 29.01.11 1, 5, 9, 10

1692498 ANGELTO (2022 09 19, 2022 07 14)
CFE: 27.05.10, 29.01.12 3, 35

1692509 TEANAGOO (2022 09 29)
CFE: 27.05.01 30

1692635 APMC (2022 05 19)
CFE: 27.05.17 7

1692680 PlastiLoop (2022 08 08, 2022 02 24)
CFE: 24.17.08, 27.01.01, 
27.05.01, 29.01.12

1, 2, 4, 17, 21, 22, 23, 
24, 35, 39, 40, 41, 

42, 45



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1691630, 1692497, 1692680 

2  1692680 

3  1691867, 1692340, 1692498 

4  1692680 

5  1691630, 1691738, 1692340, 1692369, 1692497 

6  1692180 

7  1692178, 1692635 

9  1570708, 1605781, 1624065, 1691802, 1692153, 1692497 

10  1691630, 1691738, 1692369, 1692497 

11  1691655, 1691802 

12  1692317 

17  1692261, 1692262, 1692680 

18  1692231, 1692397, 1692399, 1692400 

19  1692212 

21  1692340, 1692680 

22  1692680 

23  1692680 

24  1692680 

25  710150, 1691727, 1691770, 1691772, 1691773, 1692169, 1692231,
 1692303 

26  1692169 

27  1692231 

28  1692231 

30  1443630, 1691803, 1692375, 1692509 

31  471760 

32  1443630 

33  1443630, 1622601, 1691625 

34  1691814 

35  1691949, 1692153, 1692498, 1692680 

36  1605781 

37  1691949 

39  1605781, 1692680 

40  1692680 

41  1624065, 1692182, 1692680 

42  1624065, 1692680 

44  1691745 

45  1692680



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.

542428 ALPHA TRADING GROUP SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 08 12 35

540013 Gianfranco Ferré S.p.A. JLT
2022 08 23 14

542545 Loft Ipco LLC
2022 08 23 3, 18, 25

522174 Financiere Christian Moueix
2022 08 23 33

542811 POCZTA KWIATOWA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 10 04 35, 41

547326 LPP SPÓŁKA AKCYJNA
2022 10 20 25

543131 PARFUMS CHRISTIAN DIOR
2022 10 25 5

545602 ABUS August Bremicker Söhne KG
2022 10 27 14, 25



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.

1670964 JAGUAR LAND ROVER LIMITED
2022 10 25 9
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