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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 21 listopada 2022 r. Nr ZT47

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) 519183 (220) 2020 10 07
(731) NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KLUBY GAZETY POLSKIEJ
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, dostarcza-
nie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, impresariat w działalności artystycznej, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi do-
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ko-
munikacji korporacyjnej, usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto-
rów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finan-
sowania, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 41 usługi 
związane z wszelkimi formami edukacji ludzi, edukacja hi-
storyczna, ekonomiczna i religijna społeczeństwa, kursy ko-
respondencyjne, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie], 
konkursów [edukacja lub rozrywka], widowisk [impresariat], 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, koncertów, 
publikowanie książek i czasopism, też on-line elektronicz-
nych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, usługi 
muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, organizowa-
nie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 45 do-
radztwo duchowe, organizowanie zgromadzeń religijnych, 
organizowanie spotkań politycznych, sprawy sporne (usługi 
pomocy w -), usługi prawne w dziedzinie imigracji, usługi 
serwisów społecznościowych online.

(210) 520375 (220) 2020 11 04
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSEK FURMANEK 

SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # vege lip care

(531) 05.03.13, 01.15.11, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, 
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, 
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosme-
tyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego, 
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki 
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki 
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, 
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony 

do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, 
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-
ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczupla-
jące nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko nie-
doskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, 
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji pa-
znokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, 
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i me-
dycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, ko-
smetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, 
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, 
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie 
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego prepa-
raty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, środ-
ki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, 
preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające, 
środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk, 
preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, 
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły do tę-
pienia szkodników, mydła i detergenty lecznicze i odkażają-
ce, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(210) 524360 (220) 2021 02 10
(731) CLTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubi-
lerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 18 Walizy, torby po-
dróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-
nia, Parasole i parasolki, Elastyczne torby na odzież, Duże, 
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Duże tor-
by podróżne ze sztywnej skóry, Bagaż, Artykuły podróżne 
[walizki, torby], Aktówki [wyroby ze skóry], Aktówki [wyroby 
skórzane], Aktówki wykonane ze skóry, Aktówki, dyplomatki, 
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Odzież, Bikini, Bandany, Bielizna osobista i nocna, 
Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bliźniaki 
[odzież], Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy 
z kapturem, Bluzy polarowe, Bojówki, Burki, Chinosy, Chusty 
na głowę, Chustki na głowę, Chustki [apaszki], Chusty, szale 
na głowę, Chusty plażowe, Chusty pareo, Chusty [odzież], 
Długie kurtki, Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uro-
czystości, Dżinsy, Dzianina [odzież], Duże luźne kaptury 
[odzież], Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Dolne 
części ubrań [odzież], Dolne części strojów niemowlęcych, 



Nr  ZT47/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 7

Golfy [odzież], Golfy, Getry, Garnitury wizytowe, Fulary, Fula-
ry [ozdobne krawaty], Gabardyna [odzież], Garnitury męskie, 
Garnitury trzyczęściowe [odzież], Garnitury typu zoot suit 
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach 
marynarką], Garnitury w sportowym stylu, Garnitury wie-
czorowe, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
informacyjne dla konsumentów.

(210) 524451 (220) 2021 02 09
(731) WAWRZYŃCZAK BARTŁOMIEJ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inspirują nas ludzie

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem.

(210) 526252 (220) 2021 03 17
(731) DODOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 36  Pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usłu-
gi deweloperskie polegające na zakupie gruntów budow-
lanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wy-
budowanych lokali i domów, Sprzedaż budynków, domów, 
konstrukcji budowlanych, 37 Usługi w zakresie: budownic-
twa oraz prowadzenia działalności deweloperskiej w dzie-
dzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nad-
zoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych, 
usług wykończeniowych, budowa lokali mieszkaniowych 
i osiedli mieszkaniowych, prace budowlano-wykończeniowe 
w zakresie wystroju wnętrz, Wznoszenie konstrukcji drewnia-
nych, Budowa domów z drewna, 42 Projektowanie architek-
toniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie 
instalacji budowlanych, projektowanie ogólnobudowlane, 
obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, Usługi pro-
jektowania wnętrz budynków, Projektowanie zewnętrznej 
części budynków, Usługi doradcze związane z projektowa-
niem budynków.

(210) 527084 (220) 2021 03 31
(731) CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Podkarpacki Kongres Gospodarczy

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 24.15.01
(510), (511) 16 Druki, Materiały introligatorskie, Fotogra-
fie, Materiały biurowe, Maszyny do pisania i sprzęt biurowy 
(z wyjątkiem mebli), Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem przyrządów), Afisze, plakaty z papieru lub karto-
nu, Aktówki jako artykuły biurowe, Albumy, Almanachy jako 
roczniki, Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Artykuły pa-
piernicze, Atlasy, Bielizna stołowa papierowa, Bilety, Bloczki 
do pisania, Bloki do pisania, Bloki listowe jako papeteria, Bloki 
rysunkowe, Broszury, Chorągiewki papierowe, Czasopisma 
jako periodyki, Drukowane publikacje, Emblematy, pieczę-
cie papierowe, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Figurki 
i statuetki z papieru mâché, Formularze jako blankiety, dru-
ki, Fotografie wydrukowane, Fotograwiura, Gazety, Indeksy, 
skorowidze, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Karton, Karty 
do kolekcjonowania inne niż do gier, Karty indeksowe jako 
artykuły papiernicze, Karty pocztowe, Karty zawiadomień 
jako artykuły piśmienne, Karty, Katalogi, Komiksy, Koperty 
jako artykuły piśmienne, Książeczki, Książki, Magazyny, Mapy 
geograficzne, Mapy, Materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, Materiały do rysowania, Materiały drukowane, Na-
klejki adresowe, Nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, 
Notatniki oraz notesy, Notesy podręczne, Obwoluty papie-
rowe na dokumenty, Ołówki, Papier do pisania, Podręczniki 
jako książki, Podstawki pod kufle do piwa, Prospekty, Przy-
bory do pisania jako zestawy, Przybory do pisania, Przybo-
ry szkolne jako artykuły piśmienne, Przyrządy do pisania, 
Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane, Rejestry, 
księgi główne jako książki, Reprodukcje graficzne, Rozkłady, 
repertuary godzinowe drukowane, Segregatory jako arty-
kuły biurowe, Skoroszyty na dokumenty, Teczki, skoroszyty 
jako artykuły biurowe, Materiały konferencyjne, 35 Reklama, 
Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie 
działalności gospodarczej, Prace biurowe, usługi w zakre-
sie promocji przedsiębiorstw gospodarczych i organizacji 
przedsiębiorstw, usługi w zakresie promocji osób, usługi 
w zakresie promocji organizacji społecznych, państwowych 
i organizacji pozarządowych, obróbka tekstów, usługi rekla-
mowe w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej, prowadzenie kampanii reklamowych, tworze-
nie, wydawania i dystrybucja materiałów promocyjno - re-
klamowych, usługi w zakresie badania rynku oraz badania 
opinii publicznej, organizowanie i obsługa pokazów mody, 
wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, 38 Telekomunikacja, Agencje informacyj-
ne, Agencje prasowe, Informacja o telekomunikacji, Nadawa-
nie bezprzewodowe, Poczta elektroniczna, Przekazywanie 
online kartek z życzeniami, Przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, Przesyłanie informacji, 
Przydzielanie dostępu do baz danych, Przydzielanie kanałów 
telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja poprzez telewizję 
kablową, Transmisja programów radiowych, Transmisja pro-
gramów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Udostępnianie 
forów internetowych, Udostępnianie internetowych chatro-
omów, Udostępnianie połączenia ze światową siecią kompu-
terową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi ogłoszeń 
elektronicznych jako telekomunikacja, Usługi wideokonfe-
rencji, Wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci kom-
puterowej, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie tele-
fonów, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, 
Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, Zlecenia przy-
woławcze poprzez radio, telefon lub inne środki łączności 
elektronicznej, Usługi zapewniania dostępu do treści stron 
internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozryw-
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ka, Doradztwo zawodowe jako porady w zakresie edukacji 
lub kształcenia, szkolenia, informacja o edukacji, doradztwo 
w zakresie edukacji, prowadzenie i usługi szkół i uczelni, or-
ganizowanie, prowadzenie i obsługa kongresów, organizo-
wanie, prowadzenie i obsługa sympozjów, organizowanie, 
prowadzenie i obsługa szkoleń, organizowanie, prowadzenie 
i obsługa zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych, 
organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, orga-
nizowanie balów, organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych, organizowanie konkursów, publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, edukacja w zakresie zakła-
dania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 
publikowanie książek, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, publikacje elektroniczne online książek i pe-
riodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych online, 
nie do pobierania z sieci komputerowych, organizowanie 
zajęć sportowych, organizowanie zawodów sportowych, 
42 Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Analizy 
systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, Administrowanie stronami 
internetowymi, Doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, Tworzenie stron internetowych, Instalacje 
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa, 
Powielanie oprogramowania komputerowego, Programo-
wanie komputerów, Projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, Projektowanie systemów komputerowych, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Udostępnianie miejsca na serwerach w formie stron 
internetowych, Usługi graficzne, Wypożyczanie kompute-
rów, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 533314 (220) 2021 08 30
(731) SIÓDME NIEBO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIÓDME NIEBO 7

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomością, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, 37 Budownictwo, izolowa-
nie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, mon-
taż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
murarstwo, nadzór budowlany, tynkowanie, układanie na-
wierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi doradztwa 
budowlanego, wiercenie studni, 42 Audyt energetyczny, 
badania geologiczne, badania architektoniczne, badania 
dotyczące budynków, badania w dziedzinie budownictwa, 
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 
usługi inżynieryjne.

(210) 536299 (220) 2021 11 09
(731) AXPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 01.15.15
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, 
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Odżywcze 
suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety w płynie, 
Suplementy diety dla sportowców, Suplementy mineralne 
do żywności, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy 
diety dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Olejki lecznicze, Olejki do pielęgnacji 
skóry [lecznicze], Konopie indyjskie siewne, nieprzetworzone 
do celów leczniczych, Dietetyczna żywność przystosowana 
do użytku weterynaryjnego, Suplementy diety dla zwierząt, 
Herbata lecznicza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie następujących towarów: aromaty, aromaty [olejki 
eteryczne], aromaty [olejki aromatyczne], aromaty do żyw-
ności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności 
w postaci olejków esencyjnych, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, kosmetyki, suplementy diety, 
suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy), suple-
menty ziołowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety dla ludzi, suplementy dietetyczne i od-
żywcze, olejki lecznicze, nasiona nieprzetworzone, nasiona 
roślin, nasiona, konopie siewne, nieprzetworzone, zioła świe-
że, nieprzetworzone zioła, konopie indyjskie siewne, nieprze-
tworzone do celów leczniczych, dietetyczna żywność przy-
stosowana do użytku weterynaryjnego, suplementy diety 
dla zwierząt, herbata lecznicza.

(210) 538834 (220) 2022 01 19
(731) CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów
(540) (znak słowny)
(540) heva
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), Systemy, Instalacje, urządzenia, aparatura, arma-
tura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, Systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: rekupe-
racyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: klimatyzacyjne, Systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: do filtracji powietrza, Systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do nawilżania 
powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatu-
ra, w tym regulacyjna: do osuszania powietrza, Systemy, in-
stalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do dezodoryzacji, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: do oczyszczania powietrza, Sys-
temy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regu-
lacyjna: grzewcze, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: chłodnicze, Systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do susze-
nia, Akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz 
części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urzą-
dzeń, aparatury, armatury, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie 
ścienne, Oświetlenie solarne, Oświetlenie awaryjne, Oświetle-
nie dekoracyjne, Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie elektrycz-
ne, Oświetlenie dachowe [lampy], Oświetlenie nastrojowe 
LED, Oświetlenie wspomagające wzrost roślin, Lampy bakte-
riobójcze, Grille gazowe, Grille elektryczne, Grille do gotowa-
nia, Grille na węgiel drzewny, Grille węglowe do celów do-
mowych, Elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, 
Grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, Zrasza-
cze ogrodowe [automatyczne], Spa [baseny podgrzewane], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży 
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stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących towa-
rów: systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym re-
gulacyjna: wentylacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: rekuperacyjne, systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyj-
na: klimatyzacyjne, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, 
armatura, w tym regulacyjna: nawiewcze, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do filtracji 
powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatu-
ra, w tym regulacyjna: do nawilżania powietrza, systemy, in-
stalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do osuszania powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, apara-
tura, armatura, w tym regulacyjna: do dezodoryzacji, systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do oczyszczania powietrza, systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
chłodnicze, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, arma-
tura, w tym regulacyjna: do suszenia, akcesoria, zespoły, pod-
zespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części do wymienionych 
powyżej systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, 
oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie so-
larne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie dekoracyjne, oświe-
tlenie sufitowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie dachowe 
[lampy], oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie wspomaga-
jące wzrost roślin, lampy bakteriobójcze, grille gazowe, grille 
elektryczne, grille do gotowania, grille na węgiel drzewny, gril-
le węglowe do celów domowych, elektryczne grille do użytku 
wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym 
powietrzu, zraszacze ogrodowe [automatyczne], spa [baseny 
podgrzewane].

(210) 539164 (220) 2022 01 27
(731) TOM & BART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) INASIA
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, prze-
mysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradz-
two biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w opar-
ciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania 
jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i na-
pojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowy-
wanie posiłków i napojów, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzo-
wych, jako usługi prawne.

(210) 540036 (220) 2022 02 18
(731) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 35 Badania marketingowe, Badania opinii pu-
blicznej, Badania rynku, Badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii architektonicznej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), Handlowe wyceny i doradztwo, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Prowadzenie kompute-
rowych baz danych, systematyzacja i sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Analiza kosztów, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Public relations, 
Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklamy korespondencyjne, Przygotowywanie reklam pra-
sowych, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, Rekrutacja per-
sonelu, Opracowanie zestawień statystycznych, Kreowanie 
wizerunku firmy, usług, towaru, Wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie 
nośników reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie w kom-
puterowych bazach danych, Zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób 
trzecich, Usługi rachunkowo-księgowe, 36 Usługi w zakresie 
doradztwa, organizacji i zarządzania, finansowania przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budyn-
ków, lokali i powierzchni użytkowej, Wycena nieruchomości, 
Wynajem lub dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowej, administrowanie nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi 
i zespołami osiedlowymi, Usługi wynajmu budynków, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Pomoc w zarządzaniu przed-
sięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Usłu-
gi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, 
Usługi pośrednictwa w sprzedaży domów, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, Usługi finansowe, Doradztwo finanso-
we, doradztwo podatkowe, Pośrednictwo pieniężne, Usługi 
maklerskie, Leasing finansowy, Informacja o powyższych 
usługach, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi.

(210) 540037 (220) 2022 02 18
(731) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
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(531) 27.05.21, 26.04.18, 29.01.12, 26.11.09
(510), (511) 35 Badania marketingowe, Badania opinii pu-
blicznej, Badania rynku, Badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii architektonicznej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), Handlowe wyceny i doradztwo, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Prowadzenie kompute-
rowych baz danych, systematyzacja i sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Analiza kosztów, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Public relations, 
Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklamy korespondencyjne, Przygotowywanie reklam pra-
sowych, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, Rekrutacja per-
sonelu, Opracowanie zestawień statystycznych, Kreowanie 
wizerunku firmy, usług, towaru, Wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie 
nośników reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie w kom-
puterowych bazach danych, Zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób 
trzecich, Usługi rachunkowo-księgowe, 36 Usługi w zakresie 
doradztwa, organizacji i zarządzania, finansowania przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budyn-
ków, lokali i powierzchni użytkowej, Wycena nieruchomości, 
Wynajem lub dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowej, administrowanie nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi 
i zespołami osiedlowymi, Usługi wynajmu budynków, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Pomoc w zarządzaniu przed-
sięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Usłu-
gi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, 
Usługi pośrednictwa w sprzedaży domów, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, Usługi finansowe, Doradztwo finanso-
we, doradztwo podatkowe, Pośrednictwo pieniężne, Usługi 
maklerskie, Leasing finansowy, Informacja o powyższych 
usługach, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi.

(210) 540038 (220) 2022 02 18
(731) LCP PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.21, 26.04.01, 26.04.17, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 35 Badania marketingowe, Badania opinii pu-
blicznej, Badania rynku, Badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Organizowanie targów 
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii architektonicznej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dystrybucja 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro-
szur), Handlowe wyceny i doradztwo, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Prowadzenie kompute-
rowych baz danych, systematyzacja i sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Analiza kosztów, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Public relations, 
Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklamy korespondencyjne, Przygotowywanie reklam pra-
sowych, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, Rekrutacja per-
sonelu, Opracowanie zestawień statystycznych, Kreowanie 
wizerunku firmy, usług, towaru, Wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie 
nośników reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie w kom-
puterowych bazach danych, Zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób 
trzecich, Usługi rachunkowo-księgowe, 36 Usługi w zakresie 
doradztwa, organizacji i zarządzania, finansowania przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, budyn-
ków, lokali i powierzchni użytkowej, Wycena nieruchomości, 
Wynajem lub dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych 
i powierzchni użytkowej, administrowanie nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi 
i zespołami osiedlowymi, Usługi wynajmu budynków, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Pomoc w zarządzaniu przed-
sięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Usłu-
gi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, 
Usługi pośrednictwa w sprzedaży domów, lokali mieszkal-
nych i użytkowych, Usługi finansowe, Doradztwo finanso-
we, doradztwo podatkowe, Pośrednictwo pieniężne, Usługi 
maklerskie, Leasing finansowy, Informacja o powyższych 
usługach, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi.

(210) 540776 (220) 2022 03 09
(731) STYLUFKA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STYLUFKA
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje odalkoholizo-
wane, Napoje orzeźwiające, Piwo i piwo bezalkoholowe, Piwo 
i produkty piwowarskie, Bezalkoholowe preparaty do produk-
cji napojów, Soki, Sok pomarańczowy, Sok winogronowy, Sok 
grejfrutowy, Sok żurawinowy, Soki warzywne, Soki gazowane, 
Soki aloesowe, Sok pomidorowy [napój], Sok pomidorowy 
[napoje], Sok z guawy, Sok z melona, Sok z mango, Sok z gra-
natów, Sok z arbuza, Organiczny sok owocowy, Mieszane soki 
owocowe, Skoncentrowane soki owocowe, Soki warzywne 
[napoje], Soki owocowe [napoje], Gazowane soki owocowe, 
Koncentraty soków owocowych, Zagęszczony pomarańczo-
wy sok owocowy, Sok z czarnej porzeczki, Napoje z soku alo-
esu, Napoje z soku jabłkowego, Napoje z soku pomarańczo-
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wego, Napoje z sokiem ananasowym, Skondensowany sok 
z wędzonych śliwek, Syrop z soku z limonki, Napoje zawierają-
ce głównie soki owocowe, Napoje bezalkoholowe zawierające 
soki owocowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Bezalkoho-
lowe napoje zawierające soki warzywne, Napoje z soku wino-
gronowego, bezalkoholowe, Napoje z soku warzywnego, 
bezalkoholowe, Sok z limonki do sporządzania napojów, Sok 
z cytryny do sporządzania napojów, Napój z soku cytrynowe-
go z cukrem, Napoje na bazie soku z winogron, Napoje na ba-
zie soku z imbiru, Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, 
Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, 
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owoco-
wych, Napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, Napój 
z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem pomarańczowym, 
Napój z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem cytrynowym, 
Napoje składające się z mieszanki soków owocowych i wa-
rzywnych, Napoje izotoniczne, Napoje owocowe, Napoje 
energetyzujące, Woda [napoje], Napoje warzywne, Napoje 
serwatkowe, Napoje półmrożone, Napój imbirowy, Serwatka 
[napoje], Napoje węglowodanowe, Napoje proteinowe, Napo-
je typu kola [napoje bezalkoholowe], Sorbety [napoje], Mrożo-
ne napoje owocowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje 
owocowe niealkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane, 
Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Toniki [napoje nie-
lecznicze], Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholo-
wych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, 
Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, Mieszanki do spo-
rządzana napojów sorbetowych, Preparaty rozpuszczalne 
do sporządzania napojów, Napoje funkcjonalne na bazie 
wody, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Napoje bezalkoholowe 
o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Na-
poje mrożone na bazie owoców, Napoje dla sportowców za-
wierające elektrolity, Napoje na bazie orzechów i soi, Napoje 
bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje 
izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje energetyzują-
ce [nie do celów medycznych], Napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty 
mleka, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, 
Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania na-
pojów, Bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż 
do użytku medycznego], Aromatyzowane napoje gazowane, 
Woda gazowana, Gazowana woda mineralna, Bezalkoholowe 
aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowy gazowany 
napój imbirowy, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo rzemieślni-
cze, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Piwo typu koźlak, 
Piwo typu saison, Piwo pełne jasne, Barley Wine [piwo], Czarne 
piwo [piwo ze słodu palonego], Piwo pszeniczne, Piwo słodo-
we, Syropy do napojów, Syropy do napojów bezalkoholo-
wych, Syrop słodowy do napojów, 33 Alkohol ryżowy, Alkoho-
le destylowane, Alkoholowe esencje, Esencje alkoholowe, 
Poncze alkoholowe, Alkoholowe ekstrakty, Wina alkoholowe, 
Alkoholowy ajerkoniak, Wino alkoholizowane, Sfermentowane 
alkohole wysokoprocentowe, Alkohole wysokoprocentowe 
[napoje], Pitne alkohole wysokoprocentowe, Galaretki z alko-
holem, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje alkoholo-
we niskoprocentowe, Shochu [napój alkoholowy], Wymiesza-
ne napoje alkoholowe, Alkoholowe ekstrakty owocowe, Alko-
holowe koktajle owocowe, Gruszecznik [napój alkoholowy], 
Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole 
wysokoprocentowe], Napoje energetyczne zawierające alko-
hol, Ekstrakty napojów alkoholowych, Mieszanki koktajli alko-
holowych, Gotowe koktajle alkoholowe, Cachaca [brazylijski 
napój alkoholowy], Koktajle alkoholowe zawierające mleko, 
Smakowe napoje alkoholowe tonizujące, Napoje alkoholowe 
zawierające owoce, Napoje alkoholowe z owoców, Kirsz [alko-

hol na bazie wiśni], Esencje i ekstrakty alkoholowe, Wina o ob-
niżonej zawartości alkoholu, Chiński napój alkoholowy warzo-
ny [laojiou], Japoński biały napój alkoholowy [shochu], Koreań-
ski destylowany napój alkoholowy [soju], Chiński biały napój 
alkoholowy [baiganr], Napój alkoholowy z żeń-szenia, Japoń-
skie regenerowane napoje alkoholowe [naoshi], Preparaty al-
koholowe do sporządzania napojów, Baijiu [chiński destylowa-
ny napój alkoholowy], Napoje alkoholowe na bazie kawy, 
Gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, Napoje alkoholowe 
na bazie herbaty, Preparaty do produkcji napojów alkoholo-
wych, Aperitify na bazie napojów alkoholowych, Destylowany 
alkohol wysokoprocentowy z ryżu [awamori], Alkohol wyso-
koprocentowy z czerwonego żeń-szenia, Chińskie alkohole 
wysokoprocentowe na bazie sorgo, Koktajle alkoholowe 
w formie schłodzonej żelatyny, Gazowane napoje alkoholowe, 
z wyjątkiem piwa, Destylowane napoje alkoholowe na bazie 
zbóż, Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Aperitify 
na bazie destylowanego napoju alkoholowego, Alkohol wy-
sokoprocentowy tonizujący zawierający ekstrakty ziołowe 
[homeishu], Napoje alkoholowe z wina i soku owocowego, 
Chiński napój alkoholowy z sorgo [gaoliang jiu], Nira [napój al-
koholowy na bazie trzciny cukrowej], Gotowe napoje alkoho-
lowe inne niż na bazie piwa, Japoński słodki napój alkoholowy 
na bazie ryżu [shiro-zake], Japoński napój alkoholowy dopra-
wiony smakowo ekstraktami z igieł sosny, Napój alkoholowy 
tonizujący aromatyzowany wyciągami z japońskich śliwek 
[umeshu], Alkohol wysokoprocentowy tonizujący zawierający 
wyciągi z mamushi-snake [mamushi-zake], Napój alkoholowy 
tonizujący aromatyzowany wyciągami z igieł sosnowych 
[matsuba-zake], Anyżówka [likier], Aperitify, Curacao [likier], 
Gorzkie nalewki, Koktajle, Likier z czarnej porzeczki, Likiery kre-
mowe, Likiery, Likiery na bazie kawy, Likiery zawierające śmie-
tankę, Likiery ziołowe, Miętowy likier, Miód pitny, Nalewki gorz-
kie, Wina, Sake, Wino, Zamienniki sake, Absynt, Aguardiente 
[wyroby spirytusowe z trzciny cukrowej], Akvavit [wódka], 
Arak, Brandy, Brandy do gotowania, Dżin, Whisky, Whisky kana-
dyjska, Wiśniówka, Wódka, Whisky słodowa, Whisky mieszana 
[mieszanka whisky zbożowej i słodowej], Rum, Rum z witami-
nami, Rum z sokiem z trzciny cukrowej, Białe wino, Czerwone 
wino, Grzane wino, Napoje na bazie wina, Napoje zawierające 
wino [szprycer], Musujące wina czerwone, Musujące białe 
wina, Słodkie wina, Wermut, Wina deserowe, Wina grzane, 
Wina musujące, Wina naturalnie musujące, Wina niemusujące, 
Wina o chronionej nazwie pochodzenia, Wina różowe, Wina 
stołowe, Wino amontillado, Wino czerwone, Wino jeżynowe, 
Wino kuchenne, Wino musujące, Wino owocowe, Wino tru-
skawkowe, Wino winogronowe, Cydr słodki, Cydr wytrawny, 
Napoje na bazie rumu, Sangria, Destylowane napoje, 35 Usłu-
gi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, 
Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup to-
warów dla innych przedsiębiorców], Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z czekoladą, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czeko-
ladki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiża-
nek i szklanek, Usługi handlu detalicznego związane z filiżan-
kami i szklankami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słody-
czy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów barowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów barowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie kieliszków, Usługi sprzedaży 
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hurtowej w zakresie kieliszków, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie szklanych karafek, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie szklanych karafek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie karafek na wino, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kara-
fek na wino, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie karafek 
na alkohol, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie karafek na al-
kohol, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie otwieraczy 
do butelek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie otwieraczy 
do butelek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie otwiera-
czy do wina, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie otwieraczy 
do wina, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparata-
mi do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, 
Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu 
do napojów, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi sprze-
daży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z na-
pojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholo-
wymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi z wy-
jątkiem piwa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napoja-
mi alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z kamieniami chłodzącymi do drin-
ków, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kamieniami chło-
dzącymi do drinków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z lodówkami na napoje alkoholowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z oliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z oliwkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wędli-
nami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z orzechami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z suszonymi owocami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z likierami smakowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z oliwami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z oliwkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wędlinami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z serami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z orzechami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suszonymi owocami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z likierami smakowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miodami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z miodami.

(210) 541951 (220) 2022 04 12
(731) MĘDREK MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLTOR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe żaluzje zwijane, metalowe żaluzje 
weneckie (zewnętrzne), metalowe, okienne żaluzje zwijane, 
metalowe żaluzje pionowe (zewnętrzne), żaluzje metalowe 
do użytku zewnętrznego, żaluzje fasadowe metalowe, rolety 
zewnętrzne metalowe, 19 żaluzje (zewnętrzne) niemetalowe 
i nietekstylne, żaluzje antywłamaniowe z materiałów nieme-
talowych, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, żaluzje fasado-
we niemetalowe, 37 Montaż rolet i żaluzji.

(210) 542027 (220) 2022 04 14
(731) LEANPASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Publi-
kacje drukowane, Ulotki, Afisze, plakaty, Albumy, Książki, 
Broszury, Podręczniki, Papier do pisania, Certyfikaty druko-
wane, Pisaki, Pióra żelowe, Notatniki ilustrowane, Kalenda-
rze drukowane, Papier, Odbitki fotograficzne, Kartki na no-
tatki, 35 usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i badań 
w zakresie działalności gospodarczej, reklama, marketing, 
doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, 
doradztwo w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie 
outsourcingu, analiza kosztów, analiza funkcjonowania firm, 
analiza rynku, dostarczanie informacji dotyczących działal-
ności gospodarczej, audyt finansowy, audyt działalności 
gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, doradztwo związane 
z audytami działalności gospodarczej, 41 szkolenia, usługi 
edukacyjne, usługi szkoleniowe, doradztwo szkoleniowe 
w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń, do-
radztwo zawodowe, dostarczanie informacji edukacyjnych, 
edukacja dorosłych, edukacja, Informacja o edukacji, orga-
nizowanie i/lub prowadzenie kongresów, opracowywanie 
podręczników edukacyjnych, opracowywanie materia-
łów edukacyjnych, organizacja egzaminów edukacyjnych, 
przeprowadzanie egzaminów, organizowanie i/lub pro-
wadzenie konferencji, organizowanie i/lub prowadzenie 
kongresów, organizowanie i/lub prowadzenie seminariów, 
organizowanie i/lub prowadzenie sympozjów, organizo-
wanie i/lub prowadzenie warsztatów szkoleniowych, or-
ganizowanie konkursów, organizowanie kursów szkolenio-
wych, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do ce-
lów szkoleniowych, przygotowanie tekstów do publikacji, 
przygotowywanie programów szkoleniowych, publikacja 
broszur, publikowanie, certyfikacja nagród edukacyjnych 
i szkoleniowych, edukacja on-line, prowadzenie kursów  
e-learningowych, udostępnianie materiałów edukacyjnych 
za pomocą Internetu, Informacja o edukacji udostępniana 
on- line, Publikowanie czasopism internetowych, Publiko-
wanie materiałów drukowanych, Publikowanie literatury 
instruktażowe.

(210) 542377 (220) 2022 04 25
(731) POTĘPA KAROLINA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodki Słój
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(531) 19.03.01, 02.09.01, 09.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 16 Papier, tektura, papeteria ślubna, kartki oko-
licznościowe, materiały fotograficzne, materiały piśmienni-
cze, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 29 Owoce i wa-
rzywa konserwowane, galaretki, dżemy, 30 Kawa, herbata, 
wyroby cukiernicze, słodycze, miód, przyprawy.

(210) 543305 (220) 2022 05 23
(731) KACZOR KAROL, Tarło
(540) (znak słowny)
(540) LAQON
(510), (511) 3 Proszki akrylowe do sporządzania masy akry-
lowej do przedłużania paznokci, Bazy podkładowe do pa-
znokci [kosmetyki], Bazy pod lakier, Emalie do paznokci, 
Lakiery do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery pod-
kładowe do paznokci, Lakiery do paznokci utwardzane pro-
mieniami UV, Lakiery do paznokci, Lakiery do paznokci w pi-
saku, Lakiery nawierzchniowe do paznokci, Lakiery termicz-
ne, Błyszczyki, Brokaty kosmetyczne, Brokaty do paznokci, 
Cyrkonie do dekoracji paznokci, Kalkomanie do ozdabiania 
paznokci, Korektory do lakieru do paznokci, Lakiery w aero-
zolu do dekoracji paznokci, Proszki do zdobienia paznok-
ci, Pyłki do zdobienia paznokci, Wzorniki magnetyczne 
do zdobienia paznokci, Materiały na powłoki do paznokci, 
Materiały na powłoki do paznokci u rąk, Podkłady do la-
kierów do paznokci, Podkłady do paznokci [kosmetyki], 
Podkłady pod lakiery do paznokci, Powłoki do nadawania 
kształtu paznokciom u rąk, Preparaty do odbudowy ubyt-
ków paznokcia lub budowy przedłużenia paznokcia, Pre-
paraty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru 
na paznokciach, Proszki akrylowe do sporządzania lakierów 
do paznokci, Tworzywa sztuczne utwardzane światłem 
do wytwarzania sztucznych paznokci, Żele do tworzenia 
powłok lakierowych na paznokciach, Kleje do folii trans-
ferowej do paznokci, Kleje do utwardzania paznokci, Kleje 
do mocowania sztucznych paznokci, Kleje do sztucznych 
paznokci, Naklejane ozdoby do paznokci, Naklejki na pa-
znokcie, Powłoki do nadawania kształtu paznokciom, Prosz-
ki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, Pyłki bro-
katowe do paznokci, Sztuczne paznokcie, Sztuczne paznok-
cie do celów kosmetycznych, Sztuczne paznokcie do stóp, 
Sztuczne paznokcie i inne preparaty, które można nanieść 
na paznokcie, zwłaszcza tatuaże na paznokcie, Sztuczne 
paznokcie wykonane z metali szlachetnych, Tipsy, Utwar-
dzacze do paznokci, Żele akrylowe UV do paznokci, Żele 
do paznokci, Żele kolorowe do paznokci, Żele do paznokci, 
Żele budujące do przedłużania paznokci, Żele do przedłu-
żania paznokci, Aceton do usuwania lakierów do paznokci, 
Folie do usuwania lakierów, Środki do usuwania paznokci 
żelowych, Tasiemki samoprzylepne do usuwania lakieru 
z paznokci, Zmywacze do lakieru do paznokci, Zmywacze 
do paznokci w sztyfcie, Zmywacze lakieru do paznokci [ko-
smetyki], Emulsje do wzmacniania paznokci, Folie transfe-
rowe do przenoszenia wzorów na paznokcie, Kremy do pa-
znokci, Nielecznicze balsamy do stosowania na paznokcie, 
Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], Oliwki 
do paznokci, Papier ścierny do paznokci, Paski do paznokci, 
Preparaty do oczyszczania paznokci, Preparaty do odtłusz-
czania paznokci, Preparaty do polerowania paznokci, Płyny 
do uszlachetniania powierzchni lakierów do paznokci, Pły-
ny do uszlachetniania powierzchni lakierów do paznokci 
w atomizerze, Produkty do regeneracji paznokci, Preparaty 
do kuracji paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Pre-
paraty do wzmacniania paznokci, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji paznokci, Preparaty wzmacniające paznok-
cie, Proszek do polerowania paznokci, Rozjaśniacze do pa-

znokci, Tusze do rapidografów do wykonywania zdobień 
na paznokciach, Kosmetyki do paznokci, Kremy do skórek 
wokół paznokci, Odżywki do paznokci, Odżywki do skórek 
wokół paznokci, Olejki do skórek wokół paznokci, Płyny 
do manikiuru i pedikiuru, Środki do osuszania powierzchni 
paznokcia przed lakierowaniem, Środki do pielęgnacji pa-
znokci sztucznych i naturalnych, mianowicie akryle i żele 
do użytku w kosmetycznym upiększaniu paznokci natural-
nych i sztucznych, Środki do trawienia powierzchni paznok-
cia przed lakierowaniem, Środki do usuwania skórek wokół 
paznokci, Wzmacniacze do paznokci, Żele do usuwania 
skórek, Cukrowe peelingi do stóp, Folie do efektu szkła 
podczas zdobienia paznokci, Gaziki do celów kosmetycz-
nych, Henna, Kamienie do wygładzania stóp, Kremy do rąk, 
Kremy do stóp, Olejki do paznokci, mleczka po depilacji, 
Oliwki do naskórka, Paski do depilacji, Paznokcie do wzorni-
ka transparentne wymienne, Peelingi do ciała, Płatki oczysz-
czające nasączone kosmetykami, Produkty kosmetyczne 
do pielęgnacji paznokci, Preparaty do piłowania i szlifowa-
nia do celów kosmetycznych, Preparaty ścierne do ciała, Se-
rum, Tampony z waty celulozowej do celów kosmetycznych, 
Tatuaże wodne na skórę, Waciki do celów kosmetycznych, 
Wałki bawełniane do celów kosmetycznych, Woda utle-
niona do celów kosmetycznych, Woski do depilacji, Wzor-
niki lakierów do paznokci, Wzorniki lakierów do paznokci 
na kółku, naturalne, bezbarwne, Tampony kosmetyczne 
z waty celulozowej do odtłuszczania paznokcia i przemy-
wania warstwy dyspersyjnej lakieru hybrydowego, Krysz-
tałki do zdobień paznokci, Perełki do zdobienia paznokci, 
Cekiny do paznokci, Kleje do mocowania sztucznych rzęs, 
Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Kosmetyki 
do rzęs, Rzęsy, Rzęsy sztuczne, Tusze do rzęs, Wydłużają-
ce tusze do rzęs, Eyelinery, Eyelinery w ołówku, Eyelinery 
[kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kremy kosmetyczne, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Zmywacze 
lakieru do paznokci, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki upiększające, Kremy pre-
paraty kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Zestawy 
kosmetyczne, Maści do celów kosmetycznych, Maseczki 
kosmetyczne, Mleczka do demakijażu, Mleczko kosme-
tyczne, Mleczko do opalania, Lotiony do celów kosmetycz-
nych, Toniki kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do ką-
pieli, Środki do pielęgnacji ust nie do celów leczniczych, 
Szminki, Preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do ce-
lów medycznych, Preparaty do makijażu i do demakijażu, 
Środki do czyszczenia zębów, Szampony, Płyny do pielę-
gnacji włosów, Lakiery do włosów, Farby do włosów, Po-
mady do celów kosmetycznych, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Mieszaniny zapachowe, Wody toaletowe, Wody 
kolońskie, Dezodoranty, Lakiery i zmywacze do paznokci, 
Chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, Produkty 
toaletowe, Dezodoranty do użytku osobistego, Kosmety-
ki do brwi, Ołówki kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne 
do rzęs, Materiały przylepne do celów kosmetycznych, Talk 
kosmetyczny, Preparaty do mycia, Mydła, Mydła toaletowe, 
Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Rozpuszczal-
niki do usuwania lakierów, Baza podkładowa do paznokci 
[kosmetyki], Brokat do paznokci, Olejek do skórek wokół 
paznokci, Żel do paznokci, Balsam do ciała, Kosmetyczne 
peelingi do ciała, Masło do ciała, Olejki do ciała, Perfumo-
wane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Krem do rąk, 
Balsamy do rąk.

(210) 543974 (220) 2022 06 09
(731) FUNDACJA FEMINOTEKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) samo dobro

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 544182 (220) 2022 06 15
(731) MAJEWSKA TERESA GOSPODARSTWO ROLNE, 

Goślinowo
(540) (znak słowny)
(540) R.MAJEWSKI
(510), (511) 30 Miód, 31 Rośliny, nasiona, Owoce świeże.

(210) 544191 (220) 2021 06 03
(731) XINDAO B.V., Rijswijk, NL
(540) (znak słowny)
(540) UKIYO
(510), (511) 21 Przybory do użytku domowego do czyszcze-
nia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Statuetki, 
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, 
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Zastawa 
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Szkło nieprzetwo-
rzone i półprzetworzone, będące półproduktem, Artykuły 
do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory kosmetyczne, 
do higieny i pielęgnacji urody.

(210) 544230 (220) 2022 06 19
(731) FUNDACJA W RUCHU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) health balance

(531) 26.01.03, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowa-
nie kompilujące, Oprogramowanie interfejsów, Oprogra-
mowanie komunikacyjne, Oprogramowanie szkoleniowe, 
Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie do planowania, Oprogramowanie do smartfonów, 
Oprogramowanie do wideo interaktywnego, 27 Maty gim-
nastyczne, 28 Urządzenia do osiągania sprawności fizycz-
nej [nie do użytku medycznego], Przyrządy gimnastyczne, 
Drążki do ćwiczeń fizycznych, Przyrządy do ćwiczeń fizycz-
nych, Artykuły gimnastyczne, Urządzenia do ćwiczeń fizycz-
nych, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, 
Sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, Maszyny 
i przyrządy do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, 
Bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych, 
Zestawy prętów sprężynowych do ćwiczeń fizycznych, 
Obręcze gimnastyczne, Równoważnie [sprzęt gimnastycz-

ny], Gimnastyczne drążki poziome, Poręcze równoległe 
do gimnastyki, Liny do gimnastyki rytmicznej, Ekspandery 
do ćwiczeń fizycznych, Pasy na talię, do ćwiczeń fizycznych,  
41 Zapewnianie wychowania fizycznego, Prowadzenie 
ośrodków sprawności fizycznej, Usługi ośrodków sprawności 
fizycznej, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Usłu-
gi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, Szkolenie 
w zakresie sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczą-
ce sprawności fizycznej, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwi-
czenia fizyczne], Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, Edukacja w zakresie świadomości rucho-
wej, Lekcje gimnastyki, Zajęcia gimnastyczne, Organizowa-
nie pokazów gimnastycznych, Organizowanie imprez gim-
nastycznych, Udostępnianie sal gimnastycznych, Instruktaż 
w zakresie gimnastyki, 44 Badanie sprawności fizycznej, 
Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji 
i fizjoterapii fizycznej, Przeprowadzanie ocen i badań psy-
chologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, 
Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena 
sprawności fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej.

(210) 544245 (220) 2022 06 17
(731) PAJĄK ELŻBIETA F.P.H.ELPASA, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) simini

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, bransoletki, breloczki, broszki, ka-
mienie półszlachetne, kolczyki, łańcuszki, naszyjniki, ozdo-
by ze srebra, 25 Odzież damska, sukienki, bluzki, spodnie, 
spódnice, płaszcze, kurtki, żakiety, bielizna damska, kostiumy 
kąpielowe, odzież imitacji skóry, odzież z tkanin naturalnych 
i sztucznych, apaszki, nakrycia głowy, szaliki, paski, swetry, 
buty, kamizelki, koszule, legginsy, 35 Dystrybucja materiałów 
reklamowych próbek i wzorów, reklama billbordowa, rekla-
ma w sieci internetowej, reklamy prasowe, reklamy radiowe, 
zgrupowania na rzecz osób trzecich towarów wymienionych 
w klasach 25 i 14 pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować w sklepie, hurtowni, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej z katalogów różnych artykułów na stronie in-
ternetowej lub korespondencyjnie.

(210) 544303 (220) 2022 07 28
(731) COMTEGRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m straż
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.03, 26.11.01, 
26.11.08, 24.01.03, 24.01.15

(510), (511) 9 Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, 
oprogramowanie komputerowe, nośniki danych, Oprogra-
mowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościo-
wych, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami 
oraz do baz danych, oprogramowanie do mediów i publiko-
wania, Aplikacje biurowe i biznesowe, 35 Komputerowe za-
rządzanie danymi i przetwarzanie danych, 42 Projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
analizy i projektowanie systemów komputerowych, insta-
lacja oprogramowania komputerowego, programowanie 
(komputery), Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, Oprogramo-
wanie jako usługa SaaS, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 544361 (220) 2022 06 22
(731) GÓRSKA AGATA AGENZA, Strzykocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGENZA

(531) 26.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Okrycia wierzchnie, 35 Doradztwo specja-
listyczne - zarządzania marką, Badania marketingowe, Ba-
dania rynkowe, Badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, 42 Badania rozwojowe w dziedzinie zarządzania, 
Projektowanie opakowań, Usługi z projektami graficznymi, 
Wzornictwo przemysłowe, Projekty inne niż reklama - pro-
jektowanie mody.

(210) 544536 (220) 2022 06 28
(731) ZALESKI ANDRZEJ, Ełk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROBANDIT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25, 26.11.07, 26.11.09, 
26.03.04, 26.03.23, 26.13.25

(510), (511) 9 Płyty winylowe, Dyski do nagrywania lasero-
wego, Cyfrowe taśmy audio, Kasety audio, Płyty kompaktowe 
audio, Nagrania audiowizualne, Taśmy audio, Nagrane płyty 
kompaktowe, Pliki obrazów do pobrania, Okulary korekcyjne, 
Nagrane płyty DVD, Nagrane muzyczne płyty kompaktowe, 
Nagrane płyty DVD zawierające muzykę, Okulary słoneczne, 
Okulary dla rowerzystów, Etui na okulary, Pokrowce na oku-
lary, 18 Walizki, Torebki, Torebki, Teczki, Portfele kieszonkowe, 
Portmonetki, Plecaki szkolne, Portmanteau, Torby siatkowe 
na zakupy, Torby tekstylne, Parasole, Plecaki, Plecaki tury-
styczne, Plecaki sportowe, Torebki damskie, Saszetki męskie, 
Saszetki biodrowe, Parasole i parasole przeciwsłoneczne, Pa-
rasole, 25 Odzież, Stroje sportowe męskie i damskie, Stroje 
plażowe męskie i damskie, Koszulki polo, Topy na ramiącz-
kach, T-shirty z nadrukiem, Podkoszulki, Topy dla niemowląt, 

Koszulki sportowe, T-shirty, Topy z dzianiny polo, Koszulki 
sportowe z krótkim rękawem, Kamizelki do biegania, T-shirty 
z krótkim lub długim rękawem, Koszulki sportowe i bryczesy 
sportowe, Bluzy dresowe, Topy dresowe, Bluzy z kapturem, 
Czapki baseballowe, Czapki sportowe, Czapki z daszkami, 
Kurtki, Bluzki, Długie kurtki, Kurtki muszlowe, Kurtki ciężkie, 
Bielizna, Gorsety [bielizna], Body [odzież], Body [bielizna], 
Spodnie, Spodnie sportowe, Krótkie spodenki, Buty, Kurt-
ki motocyklowe, Spodnie motocyklowe, Skarpetki męskie, 
Buty motocyklowe, Rękawiczki zimowe, Rękawiczki samo-
chodowe, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, 38 Nadawanie 
programów telewizyjnych za pomocą usług telewizyjnych 
na żądanie i telewizji pay-per-view, Cyfrowa transmisja głosu, 
Elektroniczne przesyłanie plików, Transmisja radiowa, Nada-
wanie programów telewizyjnych przez Internet, Nadawanie 
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem 
sieci kablowych lub bezprzewodowych, Transmisja wideo, 
Interaktywna transmisja wideo przez sieci cyfrowe, Nada-
wanie programów przez internet, Podcasting, Przesyłanie 
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, Transmisja danych, plików audio, wideo i multi-
medialnych, w tym plików do pobrania i plików przesyłanych 
strumieniowo przez globalną sieć komputerową, Transmisja 
treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych, 
Zapewnianie dostępu do stron internetowych z muzyką 
cyfrową w Internecie, Zapewnianie dostępu do informacji 
w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron internetowych 
z mp3 w Internecie, Udostępnianie treści multimedialnych 
online, 41 Produkcja telewizyjna, radiowa i filmowa, Doradz-
two w zakresie produkcji filmowej i muzycznej, Publikowanie 
książek, Publikowanie publikacji elektronicznych, Publikowa-
nie czasopism w formie elektronicznej w Internecie, Publiko-
wanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Informa-
cje o rozrywce, Produkcja rozrywki audio, Produkcja nagrań 
audiowizualnych, Produkcja nagrań audio master, Usługi pu-
blikowania cyfrowej rozrywki wideo, audio i multimedialnej, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów muzycznych, Organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Koncerty muzyczne w telewizji, Kon-
certy muzyczne przez radio, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] ze stron internetowych MP3.

(210) 544753 (220) 2022 07 05
(731) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EV/CAB

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Urządzenia do lutowania, Instalacje i urzą-
dzenia do lutowania twardego chłodnic baterii samocho-
dowych, Elementy instalacji i urządzeń do lutowania twar-
dego chłodnic baterii samochodowych, Mianowicie: piece 
muflowe, mechanizmy napędowe oraz urządzenia sterują-
ce do obsługi instalacji i urządzeń do lutowania twardego 
chłodnic baterii samochodowych, odtłuszczacze (degreaser), 
urządzenia do usuwania lepiszcza (debinder), piece taśmo-
we z atmosferą kontrolowaną, komory chłodzenia, 11 Piece 
przemysłowe, Urządzenia do obróbki chemicznej, Instalacje 
do obróbki chemicznej, Instalacje do obróbki przemysłowej, 
Piece do obróbki cieplnej, Piece do lutowania twardego, In-
stalacje do lutowania twardego, Mufle ze stali nierdzewnej, 
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Taśmy ze stali nierdzewnej, Elementy grzejne elektryczne 
pieców przemysłowych, Palniki gazowe jako części pieców 
przemysłowych, Wentylatory atmosfery i powietrza.

(210) 544952 (220) 2022 07 08
(731) NACZELNA RADA ADWOKACKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAWO OJCZYZNA HONOR

(531) 03.07.16, 03.07.02, 03.07.24, 05.03.02, 05.03.13, 24.05.20, 
25.01.25, 27.05.01, 09.01.10

(510), (511) 9 Programy komputerowe, Publikacje elektro-
niczne, Magnetyczne nośniki danych, Optyczne nośniki da-
nych, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Elektroniczne 
bazy danych, Komputerowe bazy danych, Interaktywne bazy 
danych, Podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym, 
Czasopisma elektroniczne, 14 Odznaki, 16 Papier, Publikacje 
promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Roczniki 
[publikacje drukowane], Publikacje edukacyjne, Publikacje 
drukowane, Notesy [artykuły papiernicze], Biurowe artykuły 
papiernicze, Teczki [artykuły papiernicze], Arkusze papieru 
[artykuły papiernicze], Artykuły papiernicze do pisania, Teczki 
papierowe [artykuły papiernicze], Okładki, obwoluty [artykuły 
papiernicze], Karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposaże-
nie edukacyjne, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania 
[artykuły papiernicze], Notatniki, Notatniki samoprzylepne, 
Notatniki [notesy], Artykuły biurowe, Pióra i długopisy [arty-
kuły biurowe], Teczki [artykuły biurowe], Segregatory [artykuły 
biurowe], Aktówki [artykuły biurowe], Uchwyty do identyfika-
torów [artykuły biurowe], Skoroszyty, Skoroszyty i segregatory, 
Skoroszyty do dokumentów, Skoroszyty na dokumenty, Wizy-
tówki, Pióra i długopisy, Ołówki, Książki, Podręczniki [książki], 
Kalendarze, Kalendarze prawnicze, Czasopisma [periodyki], 
Periodyki [czasopisma], Czasopisma prawnicze, Drukowane 
książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Druki, 
Formularze [blankiety, druki], Prospekty, Materiały szkole-
niowe i instruktażowe, Fotografie, Papier i karton, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Naklejki,  
35 Promowanie działalności gospodarczej, Analizy gospodar-
cze, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Audyt działalności 
gospodarczej, Nadzór nad działalnością gospodarczą, Badania 
działalności gospodarczej i badania rynkowe, Usługi wyceny 
działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodar-
czej, 38 Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Inter-
necie, Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem 
linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów 
internetowych, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organi-
zowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie konferencji, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, 

Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Orga-
nizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Kursy szkoleniowe, 
Zapewnianie szkoleń online, Prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia perso-
nelu, Nauczanie i szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji 
dotyczących szkoleń, Przygotowywanie seminariów dotyczą-
cych szkoleń, Prowadzenie seminariów, Organizacja semina-
riów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Publikowanie 
książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie mul-
timedialne książek, Publikacja i redagowanie książek, Publiko-
wanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikacja elek-
troniczna online periodyków i książek, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji online, Organizowanie lokalnych wydarzeń kultural-
nych, Usługi bibliotek [wypożyczanie książek], Usługi muzeów 
[wystawy], Nauczanie prawa, Kursy szkoleniowe w dziedzinie 
prawa, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, na-
uki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Usługi wydawni-
cze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydaw-
nicze), Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Or-
ganizowanie konkursów, Organizowanie konkursów w celach 
szkoleniowych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, 
Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie 
wystaw edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach edu-
kacyjnych, Prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizacja wystaw 
w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw do celów 
edukacyjnych, Udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, 
wystawy), Organizowanie imprez sportowych, Organizacja 
zawodów sportowych, Przygotowywanie imprez i zawodów 
sportowych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Organizacja 
turniejów i imprez sportowych, Udostępnianie terenów re-
kreacyjnych, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie doradztwa 
i konsultacji prawnych, prowadzenie badań i sporządzanie 
opinii prawnych, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi 
prawne w zakresie mediacji i negocjacji, usługi arbitrażu.

(210) 545231 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEREA do IQOS ILUMA

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cy-
gara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręca-
nia papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla 
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papieroso-
we, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, 
fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, za-
palniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne oraz 
części do nich służące do podgrzewania papierosów lub 
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tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę 
do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne urządzenia 
do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektronicz-
ne jako zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia 
elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, 
Ustne waporyzatory dla palaczy, do wyrobów tytoniowych 
i substytutów tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicz-
nych dla palaczy, Części i akcesoria do wyżej wymienionych 
produktów, ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia palą-
cych się papierosów i cygar oraz palących się patyczków ty-
toniowych, Elektroniczne ładowalne papierośnice.

(210) 545232 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEREA do IQOS ILUMA

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cy-
gara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręca-
nia papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla 
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papieroso-
we, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, 
fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, za-
palniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne oraz 
części do nich służące do podgrzewania papierosów lub 
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę 
do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne urządzenia 
do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektronicz-
ne jako zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia 
elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, 
Ustne waporyzatory dla palaczy, do wyrobów tytoniowych 
i substytutów tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicz-
nych dla palaczy, Części i akcesoria do wyżej wymienionych 
produktów, ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia palą-
cych się papierosów i cygar oraz palących się patyczków ty-
toniowych, Elektroniczne ładowalne papierośnice.

(210) 545233 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Technologia SMARTCORE INDUCTION SYSTEM

(531) 26.01.05, 26.03.01, 26.03.07, 26.04.10, 26.04.11, 26.05.19, 
26.05.08, 27.05.01

(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cy-
gara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręca-

nia papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla 
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papieroso-
we, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, 
fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, za-
palniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne oraz 
części do nich służące do podgrzewania papierosów lub 
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę 
do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne urządzenia 
do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektronicz-
ne jako zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia 
elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, 
Ustne waporyzatory dla palaczy, do wyrobów tytoniowych 
i substytutów tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicz-
nych dla palaczy, Części i akcesoria do wyżej wymienionych 
produktów, ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia palą-
cych się papierosów i cygar oraz palących się patyczków ty-
toniowych, Elektroniczne ładowalne papierośnice.

(210) 545234 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLIDNE WYKONANIE

(531) 24.01.13, 26.01.03, 26.01.16, 24.17.20, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cy-
gara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręca-
nia papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla 
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papieroso-
we, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, 
fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, za-
palniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne oraz 
części do nich służące do podgrzewania papierosów lub 
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę 
do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne urządzenia 
do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektronicz-
ne jako zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia 
elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, 
Ustne waporyzatory dla palaczy, do wyrobów tytoniowych 
i substytutów tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicz-
nych dla palaczy, Części i akcesoria do wyżej wymienionych 
produktów, ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia palą-
cych się papierosów i cygar oraz palących się patyczków ty-
toniowych, Elektroniczne ładowalne papierośnice.
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(210) 545235 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTUICYJNA OBSŁUGA

(531) 02.09.14, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.02.14, 26.11.02, 
26.11.12, 27.05.01

(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cy-
gara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręca-
nia papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Artykuły dla 
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papieroso-
we, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, 
fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, za-
palniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, wyroby 
tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne oraz 
części do nich służące do podgrzewania papierosów lub 
tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę 
do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Elektroniczne urządzenia 
do palenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektronicz-
ne jako zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia 
elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, 
Ustne waporyzatory dla palaczy, do wyrobów tytoniowych 
i substytutów tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicz-
nych dla palaczy, Części i akcesoria do wyżej wymienionych 
produktów, ujęte w klasie 34, Urządzenia do gaszenia palą-
cych się papierosów i cygar oraz palących się patyczków ty-
toniowych, Elektroniczne ładowalne papierośnice.

(210) 545236 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ OGNIA

(531) 01.15.05, 26.01.03, 26.01.13, 26.11.01, 26.11.10, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym 

cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skrę-
cania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, 
kretek (papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania do-
ustnego], Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
Artykuły dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, 
filtry papierosowe, puszki na tytoń, papierośnice i popiel-
niczki dla palaczy, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręca-
nia papierosów, zapalniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki ty-
toniowe, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia 
elektroniczne oraz części do nich służące do podgrzewania 
papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawie-
rającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawiera-
jące nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, 
Elektroniczne urządzenia do palenia, Papierosy elektronicz-
ne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik papierosów tra-
dycyjnych, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu 
zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy, 
do wyrobów tytoniowych i substytutów tytoniu, Artykuły 
do papierosów elektronicznych dla palaczy, Części i akce-
soria do wyżej wymienionych produktów, ujęte w klasie 34, 
Urządzenia do gaszenia palących się papierosów i cygar 
oraz palących się patyczków tytoniowych, Elektroniczne 
ładowalne papierośnice.

(210) 545237 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ CZYSZCZENIA

(531) 10.01.25, 10.05.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.01, 26.11.10, 
27.05.01

(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym 
cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skrę-
cania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, 
kretek (papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania do-
ustnego], Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
Artykuły dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, 
filtry papierosowe, puszki na tytoń, papierośnice i popiel-
niczki dla palaczy, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręca-
nia papierosów, zapalniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki ty-
toniowe, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia 
elektroniczne oraz części do nich służące do podgrzewania 
papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawie-
rającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawiera-
jące nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, 
Elektroniczne urządzenia do palenia, Papierosy elektronicz-
ne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik papierosów tra-
dycyjnych, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu 
zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy, 
do wyrobów tytoniowych i substytutów tytoniu, Artykuły 
do papierosów elektronicznych dla palaczy, Części i akce-
soria do wyżej wymienionych produktów, ujęte w klasie 34, 
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Urządzenia do gaszenia palących się papierosów i cygar 
oraz palących się patyczków tytoniowych, Elektroniczne 
ładowalne papierośnice.

(210) 545242 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA

(531) 13.01.17, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 15.07.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Tytoń 
surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cygara, 
papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania pa-
pierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek - pa-
pierosy ziołowe, Snus jako tytoń do stosowania doustnego, 
Substytuty tytoniu nie do celów medycznych, Artykuły dla 
palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, 
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, fajki, 
urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalnicz-
ki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, wyroby tytonio-
we do podgrzewania, urządzenia elektroniczne oraz części 
do nich służące do podgrzewania papierosów lub tytoniu 
w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdy-
chania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w pa-
pierosach elektronicznych, Elektroniczne urządzenia do pa-
lenia, Papierosy elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako 
zamiennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia elektronicz-
ne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, Ustne wapo-
ryzatory dla palaczy, do wyrobów tytoniowych i substytutów 
tytoniu, Artykuły do papierosów elektronicznych dla palaczy, 
Części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów, ujęte 
w klasie 34, Urządzenia do gaszenia palących się papierosów 
i cygar oraz palących się patyczków tytoniowych, Elektronicz-
ne ładowalne papierośnice.

(210) 545243 (220) 2022 07 18
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALL IN ONE JEDNOCZĘŚCIOWE URZĄDZENIE

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy lub przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym 
cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skrę-
cania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, 
kretek - papierosy ziołowe, Snus jako tytoń do stosowania 
doustnego, Substytuty tytoniu nie do celów medycznych, 
Artykuły dla palaczy, w tym bibułki i gilzy papierosowe, fil-
try papierosowe, puszki na tytoń, papierośnice i popielnicz-
ki dla palaczy, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania 
papierosów, zapalniczki dla palaczy, Zapałki, Pałeczki ty-
toniowe, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia 
elektroniczne oraz części do nich służące do podgrzewania 
papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawie-
rającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawiera-
jące nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, 
Elektroniczne urządzenia do palenia, Papierosy elektronicz-
ne, Papierosy elektroniczne jako zamiennik papierosów tra-
dycyjnych, Urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu 
zawierającego nikotynę, Ustne waporyzatory dla palaczy, 
do wyrobów tytoniowych i substytutów tytoniu, Artykuły 
do papierosów elektronicznych dla palaczy, Części i akce-
soria do wyżej wymienionych produktów, ujęte w klasie 34, 
Urządzenia do gaszenia palących się papierosów i cygar 
oraz palących się patyczków tytoniowych, Elektroniczne 
ładowalne papierośnice.

(210) 545392 (220) 2022 08 11
(731) WÓJCIK WOJCIECH AWP GASTRONOMIA, Nadarzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) manufaktura sushi & ramen

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi barowe, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Bary przekąskowe, Ofe-
rowanie Żywności i napojów dla gości w restauracjach, Przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, Usługi barów i restauracji, Usługi 
cateringu zewnętrznego, Usługi restauracji sprzedających 
sushi, Usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, Usługi 
restauracji japońskich, Przygotowanie dań kuchni japońskiej 
do bezpośredniego spożycia, Udzielanie informacji związa-
nych z przygotowywaniem żywności i napojów, Udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, Usługi w zakresie sprze-
daży posiłków na wynos, Dokonywanie rezerwacji restaura-
cji i posiłków, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usłu-
gi restauracji z daniami ramen, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Snack-bary, Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, 
Przygotowywanie posiłków i napojów.

(210) 545516 (220) 2022 07 25
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Powered by: SMARTCORE INDUCTION SYSTEM

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 34 Waporyzatory przewodowe do papierosów 
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, Ty-
toń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, w tym cyga-
ra, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń 
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek - papierosy ziołowe, 
Snus jako tytoń do stosowania doustnego, Substytuty tyto-
niu nie do celów medycznych, Artykuły dla palaczy, w tym 
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, puszki na ty-
toń, papierośnice i popielniczki dla palaczy, fajki, urządzenia 
kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki dla pala-
czy, Zapałki, Pałeczki tytoniowe, wyroby tytoniowe do pod-
grzewania, urządzenia elektroniczne oraz części do nich 
służące do podgrzewania papierosów lub tytoniu w celu 
uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, 
Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papiero-
sach elektronicznych, Elektroniczne urządzenia do palenia, 
Papierosy elektroniczne, Papierosy elektroniczne jako za-
miennik papierosów tradycyjnych, Urządzenia elektroniczne 
do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, Ustne wapory-
zatory dla palaczy do wyrobów tytoniowych i substytutów 
tytoniu, artykuły do papierosów elektronicznych dla palaczy, 
Części i akcesoria do wyżej wymienionych produktów ujęte 
w klasie 34, Urządzenia do gaszenia palących się papierosów 
i cygar oraz palących się patyczków tytoniowych, Elektro-
niczne ładowalne papierośnice.

(210) 545766 (220) 2022 08 01
(731) EDUTECH FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YS You School

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 
29.01.12

(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Aktówki, Arkusze z nutami 
w formie drukowanej, Artykuły biurowe, Biuletyny informa-
cyjne, Bloki [artykuły papiernicze], Chłonne arkusze papieru 
lub plastiku do pakowania żywności, Czasopisma [periody-
ki], Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety z pa-
pieru lub kartonu, Formularze [blankiety, druki], Fotografie 
[wydrukowane], Gazety, Gumki do ścierania, Identyfikatory, 
Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Kasetki 
na biurko na materiały biurowe, Karty pocztowe, Koperty, 
Kreda do pisania, Książki, Materiały do pisania, Materiały 
do rysowania, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Notatniki [notesy], 
Obrazy i zdjęcia, Ochronne okładki na książki, Okładki, ob-
woluty [artykuły papiernicze], Ołówki, Ołówki na grafit 
[ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski na rękę 
do przytrzymywania przyborów do pisania, Pantografy 

[przyrządy kreślarskie], Papier, Papier do pisania [listowy], 
Papier do zawijania, Periodyki [czasopisma], Pieczątki z ad-
resem, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra kulkowe, 
Pióra ze stali, Plany, Płytki adresowe do adresarek, Podkładki 
na biurko, Podkładki do pisania z klipsem, Podpórki do ksią-
żek, Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów i ołów-
ków, Pojemniki na ołówki, Przybory do wycierania tablic 
do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyrzą-
dy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowa-
ne, Pudełka na pióra, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], 
Pudełka z papieru lub kartonu, Reprodukcje graficzne, Ry-
sunki, Segregatory na luźne kartki, Serwetki stołowe papie-
rowe, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Skoroszyty 
na dokumenty, Stemple do pieczętowania, Szyldy z papieru 
lub z kartonu, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, 
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły pa-
piernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ze-
stawy], Torby papierowe, Torebki do pakowania [koperty, 
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Transparenty 
z papieru, Usuwalne znaczki (stemple), Wstążki papierowe, 
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wzorce pi-
sma do kopiowania, Zakładki do książek, Zakładki do stron, 
Zakreślacze, Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki 
pocztowe, 25 Odzież, Mundury, Mundurki szkolne, Garnitu-
ry, Berety, Bandany na szyję, Chustki na głowę, Czapki  
[nakrycia głowy], Daszki [nakrycia głowy], Fartuchy [odzież], 
Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Kamizelki, Kimona 
do karate, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki 
z krótkim rękawem, Krawaty, Kurtki, Kombinezony, Odzież 
gimnastyczna, Spódnice, Swetry, Szaliki, Wyprawki dziecię-
ce, 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informa-
cji w rejestrach, Badania biznesowe, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Bada-
nia rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Indeksowanie 
stron internetowych w celach handlowych lub reklamo-
wych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing opiera-
jący się na współpracy z influencerem [Influencer marke-
ting], Marketing ukierunkowany, Organizacja wydarzeń ko-
mercyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów 
typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów ko-
mercyjnych lub marketingowych, Promocja towarów przy 
pomocy influencerów, Rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy ra-
diowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, 
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu de-
talicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, Usługi marketingowe, Usługi pośrednic-
twa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten-
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cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami po-
trzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa bizneso-
wego związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnico-
wanych profilach z klientami, Usługi pośrednictwa w zakre-
sie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trze-
cich, Usługi przetwarzania danych [czynności biurowe], 
Usługi public relations, Usługi reklamowe w celu stworzenia 
rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi relacji 
z mediami, Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Usługi komputerowego gromadzenia danych 
z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców 
detalicznych, Świadczenie usług zarządzania biznesowego 
w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży 
w ramach globalnej sieci komputerowej, 38 Fora [pokoje 
rozmów] dla serwisów społecznościowych, Informacja o te-
lekomunikacji, Komunikacja za pośrednictwem sieci świa-
tłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów 
komórkowych, Łączność poprzez terminale komputerowe, 
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną sie-
cią komputerową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie wiado-
mości, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, 
Transmisja wideo na żądanie, Usługi telekonferencyjne, 
Usługi w zakresie wideokonferencji, Wspomagane kompu-
terowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzę-
tu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie smart-
fonów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz 
danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, 41 Usługi szkół [edukacja], Przedszkola, Usługi 
przedszkoli, Nauczanie przedszkolne, Edukacja przedszkol-
na, Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
Nauczanie w szkołach podstawowych, Nauczanie w szko-
łach średnich, Przekazywanie know-how [szkolenia], Za-
pewnianie opieki przed szkołą, Szkolenia nauczycieli, Budo-
wanie zespołu [edukacja], Doradztwo specjalistyczne w za-
kresie edukacji, Dostarczanie informacji dotyczących edu-
kacji, Edukacyjne usługi doradcze, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
na temat biznesu i handlu, Organizowanie i prowadzanie 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
targów edukacyjnych, Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Sprawdziany edukacyjne, Usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Nauczanie indy-
widualne, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Nauka gimna-
styki, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, Publikowanie książek, Publikowanie  
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tek-
stów (Innych niż teksty reklamowe), Szkoły z internatem, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi bibliotecz-
ne, Usługi kaligrafii, Usługi trenerskie, Usługi w zakresie obo-
zów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie tłumaczeń ustnych, Wynajmowanie obiektów 
sportowych, Fotografia, Informacja o edukacji, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kształcenie praktycz-

ne [pokazy], Pisanie piosenek, Planowanie przyjęć [rozryw-
ka], Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Przedsta-
wienia teatralne [produkcja], Wypożyczanie zabawek, Wy-
stawianie spektakli na żywo.

(210) 546012 (220) 2022 08 09
(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE
(540) (znak słowny)
(540) METIVO
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu, katalizatory, 
7 Silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), 
Sprzęgła maszynowe i części składowe przekładni (z wyjąt-
kiem stosowanych do pojazdów lądowych), 9 Urządzenia 
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnali-
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz-
nych, Media zapisane na nośnikach i do pobierania, Opro-
gramowanie, Niezapisane cyfrowe lub analogowe nośniki 
do zapisywania i przechowywania danych, 11 Urządzenia 
i instalacje wentylacyjne i sanitarne, 14 Metale szlachetne 
i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane 
nimi, nie ujęte w innych klasach, Metale szlachetne w posta-
ci prętów, sztabek, proszku, medalionów, monet niesłużą-
cych do płacenia, 37 Naprawy i usługi instalacyjne urządzeń 
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

(210) 546014 (220) 2022 08 09
(731) TECHNETIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Technetic Group Productivity in industry

(531) 26.01.03, 26.01.09, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 Doradztwo techniczne, Kontrola maszyn 
i urządzeń przemysłowych, Badania dotyczące maszyn 
przemysłowych, Opracowywanie maszyn przemysłowych, 
Planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego 
przemysłu maszynowego, Projektowanie maszyn przemy-
słowych, Usługi testowania maszyn przemysłowych w ra-
mach kontroli jakości.
(551) wspólny znak towarowy

(210) 546032 (220) 2022 08 09
(731) SZUMLIŃSKI RADOSŁAW OCTAGON, Zawiercie
(540) (znak słowny)
(540) GANGSTAFF
(510), (511) 9 Ochraniacze zabezpieczające ciało przed ura-
zami, Ochraniacze zębów, Ochraniacze na oczy, Ochraniacze 
głowy do uprawiania sportów, Ochraniacze na głowę do ka-
rate, Ochronne kaski sportowe, Kaski motocyklowe, Kaski 
dla kierowców, Kaski ochronne dla dzieci, 18 Bagaż, Imitacje 
skóry, Materiał skórzany, Skóra wtórna, Walizy, Torby, Port-
fele, Torby gimnastyczne, Torby turystyczne, Plecaki, Torby 
na ramię, Zestawy podróżne (wyroby skórzane), 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, 28 Artykuły i sprzęt sporto-
wy, Ochraniacze do uprawiania sportu, Rękawice wykonane 
specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, Rękawice 
bokserskie, 32 Napoje bezalkoholowe, Wody, Napoje ener-
getyzujące, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej zwią-
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zane z następującymi produktami: suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, witaminy i preparaty witaminowe, koktajle 
białkowe, dodatki odżywcze, odżywcze mieszanki do picia 
do stosowania jako zamienniki posiłków, ochraniacze zabez-
pieczające ciało przed urazami, ochraniacze zębów, ochra-
niacze na oczy, ochraniacze głowy do uprawiania sportów, 
ochraniacze na głowę do karate, ochronne kaski sportowe, 
kaski motocyklowe, kaski dla kierowców, kaski ochronne dla 
dzieci, torby, plecaki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, bieli-
zna, artykuły i sprzęt sportowy, ochraniacze do uprawiania 
sportu, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas 
uprawiania sportu, rękawice bokserskie, napoje bezalko-
holowe, wody, napoje energetyzujące, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, świadczone drogą online, związane 
z następującymi produktami: suplementy diety i prepara-
ty dietetyczne, witaminy i preparaty witaminowe, koktajle 
białkowe, dodatki odżywcze, odżywcze mieszanki do picia 
do stosowania jako zamienniki posiłków, ochraniacze zabez-
pieczające ciało przed urazami, ochraniacze zębów, ochra-
niacze na oczy, ochraniacze głowy do uprawiania sportów, 
ochraniacze na głowę do karate, ochronne kaski sportowe, 
kaski motocyklowe, kaski dla kierowców, kaski ochronne dla 
dzieci, torby, plecaki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, bieli-
zna, artykuły i sprzęt sportowy, ochraniacze do uprawiania 
sportu, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas 
uprawiania sportu, rękawice bokserskie, napoje bezalkoholo-
we, wody, napoje energetyzujące.

(210) 546077 (220) 2022 08 11
(731) LPP LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LPP LOGISTICS

(531) 26.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Logistyka transportu, Spedycja.

(210) 546194 (220) 2022 09 09
(731) WÓJCIK SZCZEPAN, Stromiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO K45

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnej w PR i reklamie, organizacji działalności gospodar-
czej oraz zarządzania biznesem, reklama w tym radiowa 
i telewizyjna, rozwijanie koncepcji reklamowych, tworzenie 
i publikowanie tekstów reklamowych, usługi relacji z media-
mi, 42 Doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych oraz w zakresie sztucznej inteligencji, 45 Organizowa-
nie spotkań politycznych, usługi w zakresie lobbingu poli-
tycznego, usługi monitorowania prawnego oraz w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 546195 (220) 2022 08 16
(731) GRZEGORZAK MARTA BEAUTY CONTENT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANNANI

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.02.01
(510), (511) 3  Kremy kosmetyczne, Mleczka do mycia 
twarzy, Maseczki i żele do mycia twarzy, Serum do twarzy 
do celów kosmetycznych, Kosmetyki do pielęgnacji twarzy, 
Kosmetyki do pielęgnacji ciała, Masła, balsamy i mleczka 
do ciała, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Szampony, odżyw-
ki do włosów, Wyroby perfumeryjne i dezodoranty, Olejki 
do ciała, Preparaty do makijażu i demakijażu, Maski do twa-
rzy, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni 
z produktami: kremy, mleczka do mycia twarzy, maseczki 
i żele do mycia twarzy, serum, kosmetyki do pielęgna-
cji twarzy, kosmetyki do pielęgnacji ciała, masła, balsamy 
i mleczka do ciała, peelingi, szampony, odżywki do włosów, 
wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki do ciała, pre-
paraty do makijażu i demakijażu, maski do twarzy, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, Reklama w Internecie dla osób trzecich, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, organizowanie konsumenckich programów lo-
jalnościowych i zarządzanie nimi.

(210) 546474 (220) 2022 08 24
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfecta BOTULINE EXPERT ODMŁODZENIA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.22, 26.04.01, 
26.11.02, 26.11.08

(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy kosmetyczne, Zestawy 
kosmetyków, Kosmetyki dla zwierząt, Odżywki do włosów, 
Preparaty do stylizacji włosów, Preparaty do kręcenia wło-
sów, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Preparaty do pro-
stowania włosów, Lakiery do włosów, Szampony, Suche 
szampony, Szampony dla zwierząt domowych, Farby 
do włosów, Pianki kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, 
Brokat do użytku jako kosmetyk, Kosmetyki do ust, Szminki, 
Pomadki do ust, Błyszczyki do ust, Kredki do ust, Pomady 
do celów kosmetycznych, Ołówki [kredki] kosmetyczne, 
Róże do policzków, Bronzery, Preparaty kosmetyczne 
do rzęs, Tusze do rzęs, Odżywki do rzęs, Eyelinery, Korektory 
kosmetyczne, Cienie do powiek, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, Kremy kosmetyczne, Kremy kosme-
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tyczne do ciała, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosme-
tyczne do twarzy, Kremy wybielające do skóry, Toniki ko-
smetyczne, Pasty do zębów, Środki do czyszczenia zębów, 
Żele do wybielania zębów, Paski do wybielania zębów, My-
dła, Mydła przeciwpotowe, Mydła w płynie, Perfumy, Środki 
perfumeryjne, Piżmo [perfumeria], Perfumowane wody to-
aletowe, Olejki kosmetyczne, Olejki eteryczne, Olejki mine-
ralne, Olejki do ciała, Olejki do rąk, Olejki do twarzy, Olejki 
do włosów, Esencje eteryczne, Woda kolońska, Antyperspi-
ranty [środki przeciwpotne], Farby do brody, Kosmetyki 
do brwi, Ołówki do brwi, Pasty do butów, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone pre-
paratami do usuwania makijażu, Płatki oczyszczające nasą-
czone kosmetykami, Preparaty do czyszczenia protez zębo-
wych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, 
Wosk do depilacji, Wosk szewski, Dezodoranty, Dezodoran-
ty dla ludzi i zwierząt, Drewno zapachowe, Preparaty 
do usuwania farby, Mydło do golenia, Preparaty do golenia, 
Kadzidełka, Sole wybielające, Sody wybielające, Sole do ką-
pieli do celów innych niż lecznicze, Kule do kąpieli nasączo-
ne kosmetykami, olejkami lub barwnikami, Preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, 
Masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, Ma-
sła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, Masła, 
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, Balsamy, 
inne niż do celów medycznych, Peelingi do skóry, Peelingi 
do ciała, Peelingi do twarzy, Peelingi do rąk, Płyny do pielę-
gnacji ciała, Płyny do pielęgnacji rąk, Płyny do pielęgnacji 
twarzy, Płyny do pielęgnacji włosów, Oliwka do ciała, Oliw-
ka do rąk, Oliwka do twarzy, Oliwki do włosów, Kleje 
do przymocowywania sztucznych włosów, Maski kosme-
tyczne, Maseczki kosmetyczne, Maski kosmetyczne do cia-
ła, Maski kosmetyczne do rąk, Maski kosmetyczne do twa-
rzy, Maski kosmetyczne do włosów, Preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, Lakiery do paznokci, Odżywki do paznok-
ci, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia la-
kieru na paznokciach, Środki do usuwania lakierów, Prepara-
ty do pielęgnacji paznokci, Sztuczne paznokcie, Naklejane 
ozdoby do paznokci, Sztuczne rzęsy, Lotiony do celów ko-
smetycznych, Preparaty do makijażu, Puder do makijażu, 
Bibułki z pudrem do twarzy, Podkłady kosmetyczne do twa-
rzy, Fluidy do makijażu, Mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, Serum do ciała, Serum do rąk, Serum 
do twarzy, Serum do włosów, Odświeżacze do ust w aero-
zolu, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Olejki 
do celów kosmetycznych, Olejki do celów perfumeryjnych, 
Ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, Płyny 
po goleniu, Potpourri [mieszanki zapachowe], Preparaty ko-
smetyczne do wyszczuplania, Preparaty do ochrony prze-
ciwsłonecznej, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki 
do samoopalania, Preparaty do opalania, Preparaty przy-
spieszające opalanie, Preparaty przyspieszające powstawa-
nie opalenizny, Preparaty blokujące promieniowanie sło-
neczne, Preparaty po opalaniu, Mgiełki do ciała, Rajstopy 
w sprayu [kosmetyki], Preparaty kąpielowe do celów higie-
nicznych, Pumeks, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów ko-
smetycznych, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do ce-
lów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda utlenio-
na do celów kosmetycznych, Wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, Żele do masażu inne niż do ce-
lów medycznych, Preparaty toaletowe, Olejek migdałowy, 
Mydło migdałowe, Mleczko migdałowe do celów kosme-
tycznych, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
Bursztyn [wyroby perfumeryjne], Aromaty, Preparaty ścią-
gające do celów kosmetycznych, Środki czyszczące do hi-
gieny intymnej, nielecznicze, Preparaty kolagenowe do ce-
lów kosmetycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, 

Korund [materiał ścierny], Barwniki kosmetyczne, Pasty 
do skór, Mydło dezodoryzujące, Tlenek glinu [materiał ścier-
ny], Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Cytrynowe olejki 
eteryczne, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Dyfuzory z pa-
tyczkami zapachowymi, kadzidełka na patyczkach, Płukanki 
do oczu, nie do celów medycznych, Rzęsy sztuczne, Prepa-
raty do odymiania [perfumy], Preparaty odżywcze do wło-
sów, Henna [barwnik kosmetyczny], Ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych, Olejek jaśminowy, Lakiery (środki 
do usuwania - ), Olejek lawendowy, Preparaty do wybielania 
skóry zwierzęcej, Środki do konserwacji skóry [pasty], Etui 
na szminkę, Balsamy do celów kosmetycznych, Kosmetyki 
do makijażu, Puder do twarzy, Esencja mięty [olejek ete-
ryczny], Wosk do wąsów, Zmywacze do paznokci, Olejki 
do perfum i zapachów, Olejki toaletowe, Preparaty do od-
barwiania, Preparaty fitokosmetyczne, Olejek różany, Środki 
do prania i wybielania, Środki do czyszczenia, Środki czysz-
czące do celów gospodarstwa domowego, Środki czysz-
czące do tekstyliów, metalu, szkła, mebli, dywanów, tapet 
i podłóg, Preparaty do polerowania, Substancje do szoro-
wania, Środki ścierne i polerskie, Środki do mycia naczyń, 
Środki do mycia podłóg oraz pielęgnacji, Szmatki nasączo-
ne środkami do czyszczenia, Preparaty do usuwania klejów, 
Preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych, Odkamieniacze do użytku domowego, De-
tergenty, Detergenty do użytku w gospodarstwie domo-
wym, 5 Alkohol do stosowania miejscowego, Alkohol lecz-
niczy, Antybakteryjne pieniące się środki do mycia, Anty-
bakteryjne płyny do rąk, Antybakteryjne środki do mycia 
rąk, Antybakteryjne środki do mycia, Antybiotyki, Antybio-
tyki do stosowania w stomatologii, Antybiotyki do użytku 
weterynaryjnego, Apteczki pierwszej pomocy do użytku 
domowego, Balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
Balsamy do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku 
medycznego, Balsamy przeciwbólowe, Bandaże chirurgicz-
ne, Bandaże higieniczne, Batony energetyzujące stanowią-
ce zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Biał-
kowe suplementy diety, Białkowe suplementy dla zwierząt, 
Błonnik pokarmowy, Borowina do kąpieli, Cement chirur-
giczny, Cement stomatologiczny, Ceramika dentystyczna, 
Chemiczne środki antykoncepcyjne, Chemiczne tabletki 
dopochwowe, Chemioterapeutyki, Chleb dla diabetyków 
przystosowany do celów medycznych, Chleb wzbogacony 
witaminami do celów terapeutycznych, Chusteczki anty-
bakteryjne, Chusteczki do celów medycznych, Chusteczki 
do użytku chirurgicznego, Chusteczki odkażające, Cukier 
leczniczy, Cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, Cu-
kierki do celów leczniczych, Czopki, Czyściki o działaniu 
ścierającym do użytku dentystycznego, Demineralizowana 
woda do celów medycznych, Dentystyczne (amalgamaty - ), 
Dentystyczne (cementy - ), Dentystyczne cementy żywicz-
ne, Dentystyczne (mastyksy - ), Dentystyczne materiały ce-
ramiczne, Dentystyczne materiały do powielania modeli 
zębów, Dentystyczne materiały do tworzenia modeli zę-
bów, Dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Detergenty 
bakteriobójcze, Detergenty do celów medycznych, Dez-
odoranty do butów, kuwet, dywanów, samochodów, tapi-
cerki, do wc, łazienkowe, Dietetyczna żywność przystoso-
wana do użytku weterynaryjnego, Dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne słodziki 
do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne, Dodatki ho-
meopatyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe 
i mineralne, Doustne sole nawadniające, Doustne środki an-
tykoncepcyjne, Doustne środki przeciwbólowe, Drażetki 
[lekarstwa], Drożdże do celów farmaceutycznych, Drożdże 
do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycz-
nych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Eks-
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trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych i medycz-
nych eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Etanol do celów 
farmaceutycznych, Farmaceutyczne balsamy do ust, Farma-
ceutyczne płyny do skóry, Elektrolity do celów medycz-
nych, Farmaceutyczne słodycze, Feromony, Fungicydy, Her-
bicydy, Gazy do celów medycznych, Gips dentystyczny, 
Glicerofosfaty, Guma do celów medycznych, Herbata lecz-
nicza, Insektycydy, Intymne preparaty nawilżające, Jednora-
zowe maty do przewijania niemowląt, Jednorazowe pielu-
chomajtki dziecięce, Jednorazowe pieluchy dla dorosłych, 
Jednorazowe pieluchy papierowe, Jednorazowe wkładki 
dla osób cierpiących na inkontynencję, Kapsułki na kaszel, 
Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki odchudzające, Kauczuk 
do celów dentystycznych, Kleje chirurgiczne, Kleje do użyt-
ku stomatologicznego i dentystycznego, Koktajle białkowe, 
Komórki do celów medycznych, Kompozyty dentystyczne, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Krem na odparzenia 
pieluszkowe [leczniczy], Kremy do ciała do użytku farma-
ceutycznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy 
do trądziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy farmaceu-
tyczne, lecznicze, Krople do oczu, do uszu, witaminowe, 
Lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Lecznicze 
balsamy i kremy, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze na-
poje mineralne, Lecznicze płyny do płukania ust, Lecznicze 
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, 
Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze pudry 
do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Le-
karstwa, Leki dla ludzi, Leki na alergię, Leki weterynaryjne, 
Majtki higieniczne, Maści antyseptyczne, Maści do celów 
farmaceutycznych, Maści lecznicze, Mineralne suplementy 
diety dla ludzi, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, 
Mydła lecznicze, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki 
antyseptyczne, Nasączone chusteczki lecznicze, Naturalne 
biocydy, Obroże przeciwpchelne, Odchudzanie [preparaty 
medyczne do - ], Odczynniki biologiczne do celów wetery-
naryjnych, Odczynniki biologiczne do celów medycznych, 
Odczynniki chemiczne do celów medycznych, Odczynniki 
chemiczne do celów weterynaryjnych, Odświeżacze 
do odzieży, powietrza, tkanin, Olejki lecznicze, Opatrunki 
do ran, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Pestycydy, 
Plastry, Podpaski, Preparaty antyseptyczne, Preparaty far-
maceutyczne do użytku w dermatologii, Preparaty farma-
ceutyczne, Preparaty do zwalczania insektów, Preparaty 
grzybobójcze, Preparaty witaminowe i mineralne, Produkty 
dietetyczne dla osób chorych, Produkty higieniczne do ce-
lów medycznych, Sole do celów medycznych, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, 
Spraye lecznicze, Spraye przeciw owadom, Środki antykon-
cepcyjne, Środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, 
Środki oczyszczające i odkażające, Suplementy dietetyczne 
i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz-
niczych, Suplementy diety do celów weterynaryjnych, Su-
plementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające 
kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety w płynie, Su-
plementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotycz-
ne, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Suplementy wi-
taminowe w postaci plastrów, Szczepionki weterynaryjne, 
Szczepionki dla ludzi, Toniki do celów medycznych, Toniki 
do skóry [lecznicze], Toniki [lecznicze], Uzupełniające do-
datki do żywności do celów medycznych, Waciki lecznicze, 
Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wazelina do celów 
medycznych, Wazelina do celów weterynaryjnych, Wina 
lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Woda termal-
na, Wosk dentystyczny, Wyciągi z roślin leczniczych, Wycią-

gi z ziół leczniczych, Wywary z ziół leczniczych, Wywary 
do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żelki wi-
taminowe, Zioła lecznicze, Żywność dla diabetyków, Żyw-
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 
Żywność z mleka w proszku dla niemowląt, Odkażające pre-
paraty do mycia rąk, Opatrunki odkażające, Środki dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne, Płyny do dezynfekcji, Mydła i de-
tergenty lecznicze i odkażające, Antybakteryjne żele i płyny 
na bazie alkoholu do odkażania skóry, Spraye antyseptycz-
ne w formie aerozolu do stosowania na twardych po-
wierzchniach, Skrobia do celów dietetycznych, skrobia 
do celów farmaceutycznych.

(210) 546492 (220) 2022 08 24
(731) PIOVANI PABLO RUSSO, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kudo Apuesta por lo natural, tu cuerpo 

te lo agradecerá

(531) 03.07.17, 15.07.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 29 Mus owocowy.

(210) 546536 (220) 2022 07 28
(731) COMTEGRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mstraż

(531) 24.01.03, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 9 Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, 
oprogramowanie komputerowe, nośniki danych, Oprogra-
mowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościo-
wych, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami 
oraz do baz danych, oprogramowanie do mediów i publiko-
wania, Aplikacje biurowe i biznesowe, 35 Komputerowe za-
rządzanie danymi i przetwarzanie danych, 42 Projektowanie 
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
analizy i projektowanie systemów komputerowych, insta-
lacja oprogramowania komputerowego, programowanie 
(komputery), Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, oprogramo-
wanie jako usługa SaaS, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego.
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(210) 546736 (220) 2022 08 31
(731) ACHPAL VIJAY SAI GROUP, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) MUMBAI LOCAL
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby 
na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Jaja, Ryby, 
Owoce morza, Zupy, Dania gotowe na bazie warzyw, Prze-
kąski warzywne, Pasty warzywne, Przetwory warzywne, 
Mleko, Produkty mleczne, Nabiał, Sery białe, Sery żółte, De-
sery mleczne i na bazie mleka, Dania gotowe na bazie mle-
ka, Chipsy ziemniaczane, Chipsy mięsne, Ekstrakty mięsne, 
Ekstrakty warzywne, Ekstrakty do zup, Konserwy, Przekąski 
i chipsy na bazie ziemniaków, Przekąski i chipsy na bazie soi, 
Przekąski i chipsy na bazie warzyw, Przekąski i chipsy na ba-
zie orzechów, Gotowe do spożycia przekąski składające się 
głównie z ziemniaków i chipsów, orzechów, produktów 
z orzechów, nasion, warzyw lub ich kombinacji, a mianowi-
cie chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, chipsy wa-
rzywne, chipsy z taro, chrupki, przekąski wieprzowe, prze-
kąski wołowe, przekąski warzywne, przekąski na bazie soi, 
przekąski i pasty do smarowania na bazie warzyw strącz-
kowych, Dipy, Mieszanki przekąsek składające się głownie 
z ziemniaków i owoców i warzywnych chipsów, orzechów, 
produktów z orzechów, nasion, warzyw lub ich kombinacji, 
30 Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie 
ziaren, kukurydzy, zboża, ryżu lub ich kombinacji, w tym 
chipsy kukurydziane, chipsy tortilla, chipsy z pity, chrupki 
ryżowe, wafle ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precle, 
dmuchane przekąski, Kukurydza prażona [popcorn], Ryż, 
Sosy, Sosy do maczania przekąsek, Salsy, Przyprawy spo-
żywcze, Przyprawy do żywności, Przekąski i chipsy na bazie 
ryżu, Przekąski i batoniki na bazie zboża, Przekąski na bazie 
ziarna, Chlebowe przekąski, Przekąski i chipsy na bazie ku-
kurydzy, Przekąski i chipsy na bazie mąki, Lody, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej i/lub on-line doty-
czące towarów takich jak: mięso, wędliny, wyroby z mięsa, 
wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, 
ryby, owoce morza, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, 
przekąski warzywne, pasty warzywne, przetwory warzyw-
ne, mleko, produkty mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, 
lody, desery mleczne i na bazie mleka, dania gotowe na ba-
zie mleka, chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne, ekstrakty 
mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy, 
przekąski i chipsy na bazie ziemniaków, przekąski i chipsy 
na bazie soi, przekąski i chipsy na bazie warzyw, przekąski 
i chipsy na bazie orzechów, gotowe do spożycia przekąski, 
przekąski wieprzowe, przekąski wołowe, przekąski warzyw-
ne, przekąski na bazie soi, przekąski i pasty do smarowania 
na bazie warzyw strączkowych, dipy, mieszanki przekąsek 
składające się głownie z ziemniaków i owoców i warzyw-
nych chipsów, orzechów, produktów z orzechów, nasion, 
warzyw lub ich kombinacji, gotowe do spożycia przekąski 
składające się głównie ziaren, kukurydzy, zboża, ryżu lub 
ich kombinacji, chipsy kukurydziane, chipsy tortilla, chip-
sy z pity, chrupki ryżowe, wafle ryżowe, krakersy ryżowe, 
krakersy, precle, dmuchane przekąski, kukurydza prażona 
[popcorn], ryż, sosy, sosy do maczania przekąsek, salsy, 
przyprawy spożywcze, przyprawy do żywności, przekąski 
i chipsy na bazie ryżu, przekąski i batoniki na bazie zboża, 
przekąski na bazie ziarna, chlebowe przekąski, przekąski 
i chipsy na bazie kukurydzy, przekąski i chipsy na bazie 
mąki, Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, Usługi marketingowe, Usługi programów promo-
cyjnych, Zarządzanie w działalności handlowej, Dostar-
czanie informacji gospodarczych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi internetowe-

go serwisu promocyjnego dotyczącego towarów z branży 
gastronomicznej, Zapewnienie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 43 Prowadze-
nie restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów prze-
kąskowych, barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, 
bufetów, stołówek, Usługi gastronomiczne i cateringowe, 
Przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie 
na miejsce konsumpcji, Dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, Organizowanie przyjęć 
okolicznościowych w zakresie żywności i napojów, Wy-
najmowanie sal na posiedzenia, bale, konferencje, pokazy, 
wystawy, Wynajmowanie sal na imprezy firmowe, kultu-
ralne i okolicznościowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
Prowadzenie sieci punktów gastronomicznych na zasadzie 
franczyzy, Informacja gastronomiczna, Informacja o ww. 
Usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 546781 (220) 2022 09 02
(731) BORUTA BARTŁOMIEJ, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) PRZEDPIEKLE BORUTY
(510), (511) 30 Ketchup, ostre sosy, Kawa, herbata, kakao, 
kawa nienaturalna, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i produkty 
zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cu-
kier, miód, melasa (syropy), Proszek do pieczenia, Sól, Musz-
tarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, Dania goto-
we i przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, Krakersy, 
Kluski, knedle, naleśniki, Potrawy na bazie makaronu, ryżu 
i zbóż, Ciasta i ciastka, Kanapki, Pizza, Mieszanki przypraw, 
Marynaty, Sosy, Pikantne sosy, Pasty, Ketchupy, Dodatki 
smakowe, Wypieki, Wyroby cukiernicze, Czekolada, Dese-
ry, Cukry, naturalne słodziki, Polewy cukiernicze i nadzie-
nia, Produkty pszczele, Lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
Skrobia i wyroby ze skrobi, Preparaty do pieczenia, Ciasto 
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego 
przygotowywania, Suche i świeże makarony, kluski i piero-
gi, Zagęszczacze naturalne do gotowania żywności, Aro-
maty do ciast, Aromaty do żywności, Koncentraty warzyw-
ne stosowane jako przyprawy, Produkty na bazie czekolady, 
Polewy do lodów, Zioła suszone, Aromaty kawowe, Czeko-
lada pitna, Czekoladki, Wyroby z kakao, Syrop czekoladowy, 
Chipsy [produkty zbożowe], Chrupki zbożowe, Hot dogi 
(gotowe), Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, 
Lasagne, Placki, Przekąski składające się z produktów zbożo-
wych, Sushi, Tortille, Spody do pizzy, Wyroby czekoladowe, 
Słodycze, Wyroby ciastkarskie, Pieczywo, Cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, Ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i droż-
dże, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Chemiczne przyprawy 
kuchenne, Chrzan [sos przyprawowy], Curry [przyprawa], 
Czerwona papryka w proszku [gochutgaru], Czosnek mie-
lony [przyprawa], Destylaty dymowe z drewna, służące 
do nadawania żywności smaku, Dodatki smakowe do zup, 
Dodatki smakowe i przyprawy, Dodatki smakowe w postaci 
zagęszczonych sosów, Dodatki smakowe z mięsa, Dodat-
ki smakowe z ryb, Dodatki smakowe z warzyw [inne niż 
olejki eteryczne], Ekstrakty przypraw, Ekstrakty stosowane 
jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Esencje 
do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eterycz-
ne i olejki eteryczne, Harissa [przyprawa], Imbir [przypra-
wa], Japoński chrzan bardzo pikantny w proszku (wasabi 
w proszku), Kolendra suszona, Kurkuma, Mieszanka przy-
praw do sosu mięsnego [sloppy joe], Marynaty zawierające 
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zioła, Marynaty zawierające przyprawy, Mieszanki przypraw 
do curry, Mieszanki przypraw do gulaszu, Mieszanki przy-
praw do nacierania, Mieszanki przypraw suszonych do gu-
laszu, Musztarda w proszku spożywcza, Nasiona kminku 
do użytku jako przyprawa, Ocet, Octy, Olej chili do użytku 
jako przyprawa, Ostra sproszkowana papryka [przyprawa], 
Panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, Papryka chilli 
sproszkowana, Papryka [przyprawy], Pasta imbirowa [przy-
prawa], Pieprz, Pieprzowy ocet, Preparaty przyprawowe, 
Preparaty musztardowe do żywności, Przetworzone nasio-
na do użytku jako przyprawa, Przygotowany chrzan [przy-
prawa], Przyprawa do taco, Przyprawa na bazie suszonych 
fig, Przyprawy do pieczenia, Przyprawy do pizzy, Przyprawy 
do żywności, Przyprawy korzenne, Przyprawy spożywcze, 
Przyprawy suche, Przyprawy w proszku, Przyprawy smako-
we (sosy, marynaty), Słone sosy, Słone aromaty spożywcze 
do żywności [inne niż olejki eteryczne], Sos [jadalny], Sos 
żurawinowy [przyprawa], Sosy [przyprawy], Sosy rybne, 
Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwowane, Ziele 
angielskie, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, 
Zioła konserwowane [przyprawy], Zioła przetworzone, 
Czekoladowa kawa, Ekstrakty kawowe do użytku jako 
substytuty kawy, Ekstrakty z kawy, Esencje kawowe, Filtry 
w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, Gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, Gotowe kakao i napoje na ba-
zie kakao, Gotowe napoje kawowe, Kakao, Kapsułki z kawą, 
Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa liofilizo-
wana, Mieszanki kawowe.

(210) 546794 (220) 2022 09 01
(731) MAJEWSKI ANDRZEJ DORADZTWO INWESTYCYJNE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TŁOCZONY NA ZIMNO LoveLife by med.Marci Anti 

Acne 100% natural OIL MIX KWAS GLA WITAMINA E

(531) 02.09.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.13

(510), (511) 29 Oleje roślinne do celów spożywczych.

(210) 546796 (220) 2022 09 01
(731) MAJEWSKI ANDRZEJ DORADZTWO INWESTYCYJNE, 

Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LoveLife PREMIUM Kobieta OIL MIX WITAMINA E  

LEN WIESIOŁEK KONOPIA ROKITNIK OMEGA 3 6 7 9

(531) 02.03.01, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 29.01.14

(510), (511) 29 Oleje roślinne do celów spożywczych.

(210) 547098 (220) 2022 09 12
(731) HODER STANISŁAW, ADAMASZEK-HODER ANNA 

HODER SPÓŁKA CYWILNA, Dankowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STONE CAVA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 19 Wyroby kamieniarskie, 20 Blaty kuchenne, 
Blaty kuchenne [meble].

(210) 547152 (220) 2022 09 13
(731) OVO MEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVO MEN
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(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 24.15.01, 24.15.07, 
24.15.08, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 8 Golarki elektryczne, dodatki do nich i ich części.

(210) 547155 (220) 2022 09 13
(731) OVO MEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVO MEN

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.01, 24.15.07, 24.15.08
(510), (511) 8 Golarki elektryczne, dodatki do nich i ich części.

(210) 547161 (220) 2022 09 13
(731) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Felice PURE HOME

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 Środki chemii gospodarczej i kosmetyki na ba-
zie surowców ekologicznych, antyperspiranty, antypoślizgowe 
płyny i woski do podłóg, barwniki kosmetyczne ekologiczne, 
wyroby kosmetyczne dezynfekujące, mydła i żele biobójcze, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi i dezynfeku-
jącymi, środki do ożywiania kolorów tkanin podczas prania, 
drewno zapachowe, kleje do celów kosmetycznych na bazie 
surowców naturalnych, płyny, mleczka, żele do mycia i polero-
wania powierzchni, środki do prania i zmywania na surowcach 
naturalnych, krochmal do nadawania połysku po praniu, płyny 
i żele do mycia pojazdów, płyny i żele do mycia szyb i do pra-
nia dywanów, preparaty antystatyczne do użytku domowe-
go, środki do udrażniania rur, środki do usuwania kamienia, 
środki do usuwania rdzy, środki do szorowania powierzchni, 
saszetki zapachowe do bielizny, środki czyszczące do celów 
gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia i konser-
wacji powierzchni skórzanych oraz do mycia glazury, terako-
ty, urządzeń sanitarnych, środki do zmiękczania tkanin, środki 
wybielające stosowane w procesie prania, 5 Alkohol leczniczy, 
antybakteryjne, antywirusowe i dezynfekujące środki do my-
cia rąk i ciała, w tym płyny i żele antybakteryjne i antywiru-
sowe, antyseptyki, immunostymulatory, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze, preparaty diagnostyczne, preparaty witami-
nowe, środki dezynfekujące powietrze, płyny odświeżające 
powietrze w pomieszczeniach w aerozolu, żele odświeżające 
powietrze z dodatkiem środków bakteriobójczych i wiruso-
bójczych, środki do tępienia robactwa i owadów na bazie su-
rowców naturalnych.

(210) 547185 (220) 2022 09 14
(731) KORZEC KAMIL, Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szybki kęs BISTRO

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.21, 27.05.01, 
29.01.12

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

(210) 547196 (220) 2022 09 14
(731) CHEELOO J. TURCZYN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 

Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cheeloo Szybki internet

(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.12, 01.05.23, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 Modemy, komputery, komputery przenośne, 
maszty do anten bezprzewodowych, nadajniki telekomu-
nikacyjne, odbiorniki, przewody elektryczne, przewody 
telefoniczne, przewody telegraficzne, kable elektryczne, 
kable koncentryczne, kable optyczne światłowody, 37 Usłu-
gi instalacyjne i naprawcze w zakresie urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych, usługi naprawcze i konserwacyjne 
w zakresie sieci komputerowych, komputerów i związanych 
z nimi urządzeń peryferyjnych, 38 Łączność poprzez sieć 
światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, 
łączność telefoniczna, nadawanie bezprzewodowe, obsługa 
telekonferencji, poczta elektroniczna, transmisja plików cy-
frowych, udostępnianie połączenia ze światową siecią kom-
puterową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie 
czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypoży-
czanie modemów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania 
informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 
zapewnienie dostępu do globalnych sieci komputerowych.

(210) 547337 (220) 2022 09 20
(731) GŁOWACKA JOANNA GABINET PSYCHOLOGICZNY 

KOHERENCJA, Świnoujście 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOHERENCJA
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 05.01.05, 05.01.16, 05.05.20, 
05.05.22

(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Prowadzenie zajęć fitness, Przekazywanie wiedzy 
biznesowej i know-how [szkolenie], 44 Usługi psychologów, 
Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], Usługi w zakresie 
terapii zajęciowej, Terapia tańcem, Badania psychologiczne, 
Badanie osobowości do celów psychologicznych, Doradz-
two psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Doradz-
two dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości 
medycznych, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psycho-
logiczna, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych, Psychoterapia, Terapia poznaw-
czo-behawioralna (ang. cognitive-behavioral therapy – CBT), 
Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Udzielanie in-
formacji dotyczących modyfikacji zachowania, Udzielanie 
informacji z zakresu psychologii, Usługi diagnozy psycholo-
gicznej, Usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, 
Usługi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi 
w zakresie psychologii pracy, Usługi w zakresie psychologii 
dla osób indywidualnych i grup.

(210) 547382 (220) 2022 09 20
(731) TRAKTOR CENTER POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Traktor center POLAND

(531) 29.01.13, 18.01.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.17, 26.11.03, 26.11.10

(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, 12 Traktory, ciągniki.

(210) 547424 (220) 2022 09 21
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BAKOMA RODZINKA
(510), (511) 29 Mleko i produkty mleczne oraz ich zamien-
niki i substytuty, w szczególności na bazie zbóż, soi, rzepa-
ku, migdałów, orzechów i nasion roślin strączkowych, Mle-
ko sfermentowane, Sfermentowane substytuty mleka, Sery 
twarogowe i twarogi, Jogurty, Desery jogurtowe, Jogurty 
pitne, Jogurty smakowe, Jogurty kremowe, Kefiry, Śmietana, 
Koktajle mleczne, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Masło, 
Desery i kremy na bazie produktów mlecznych, Wegetariań-
skie i wegańskie desery na bazie produktów roślinnych, De-
sery i przekąski składające się głównie z mleka i/lub jogurtu 
i/lub śmietany i/lub twarogu i/lub produktów mlecznych, 
Galaretki, Kompoty, Dżemy, Owocowe i warzywne pasty 
do smarowania, Owoce gotowane, Tłuszcze jadalne, Tłusz-
cze roślinne do celów spożywczych, Dania gotowe na bazie 
produktów roślinnych.

(210) 547425 (220) 2022 09 21
(731) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Bakoma RODZINKA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 02.09.01, 
07.01.24

(510), (511) 29 Mleko i produkty mleczne oraz ich zamien-
niki i substytuty, w szczególności na bazie zbóż, soi, rzepa-
ku, migdałów, orzechów i nasion roślin strączkowych, Mle-
ko sfermentowane, Sfermentowane substytuty mleka, Sery 
twarogowe i twarogi, Jogurty, Desery jogurtowe, Jogurty 
pitne, Jogurty smakowe, Jogurty kremowe, Kefiry, Śmietana, 
Koktajle mleczne, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Masło, 
Desery i kremy na bazie produktów mlecznych, Wegetariań-
skie i wegańskie desery na bazie produktów roślinnych, De-
sery i przekąski składające się głównie z mleka i/lub jogurtu 
i/lub śmietany i/lub twarogu i/lub produktów mlecznych, 
Galaretki, Kompoty, Dżemy, Owocowe i warzywne pasty 
do smarowania, Owoce gotowane, Tłuszcze jadalne, Tłusz-
cze roślinne do celów spożywczych, Dania gotowe na bazie 
produktów roślinnych.

(210) 547431 (220) 2022 09 22
(731) LIGHTNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobiernice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lightnet

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 Akcesoria do urządzeń oświetleniowych, 
Elektryczne źródła światła inne niż do celów medycznych 
lub fotograficznych, Oprawy oświetleniowe, Osprzęt oświe-
tleniowy, Urządzenia oświetleniowe.

(210) 547517 (220) 2022 09 23
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TAJEMNICE LIPOWA
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
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blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obra-
zu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wy-
bór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), 
Programy komputerowe, Programy komputerowe umożli-
wiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów 
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Pro-
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, 
przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako 
ekranem komputerowym, Programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu audio i vi-
deo w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i telewizyj-
ne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarza-
nia obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików 
w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory, 
Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przysto-
sowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym , 35 Usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywa-
nie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wy-
syłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na-
grań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów apara-
turowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywa-
nia programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obu-
wia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospo-
darczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadze-
nia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-
dwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki 
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-

giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa dam-
ska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalen-
darze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krze-
sełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe 
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opa-
kowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pa-
łeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawa-
ny, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce 
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emi-
sji sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszech-
niania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych-Internetu, Usługi komunikacyj-
ne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprze-
daży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika-
cję z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie 
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteli-
gentnej automatycznej selekcji programów które mają być 
nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania in-
formacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwia-
nie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu tele-
wizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udziela-
nie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymie-
nionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem 
miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Orga-
nizacja i przekazywanie sen/visów internetowych www, Do-
starczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym 
w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycz-
nych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem 
urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału tele-
wizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfro-
wego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN-
-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożli-
wianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 
Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, Usługi udostępniania do-
stępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali 
internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
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rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i kon-
kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem wi-
dzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie dostę-
pu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmo-
wania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, 
Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi 
automatycznego zapisywania programów telewizyjnych 
zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie 
elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynaj-
mowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji 
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych ma-
teriałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywa-
nie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projek-
towe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące 
opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzi-
nie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie pro-
gnoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem 
komputerów), Hosting i administracja serwerów interneto-
wych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i ser-
werów komputerowych.

(210) 547518 (220) 2022 09 23
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DOPPELGANGER
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i ob-
razu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca 
wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obra-
zu), Programy komputerowe, Programy komputerowe umoż-

liwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów 
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Pro-
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, 
przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako 
ekranem komputerowym, Programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu audio i vi-
deo w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i telewizyj-
ne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarza-
nia obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików 
w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory, 
Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przysto-
sowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywa-
nie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wy-
syłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na-
grań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów apara-
turowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywa-
nia programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obu-
wia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospo-
darczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadze-
nia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-
dwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki 
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa dam-
ska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalen-
darze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krze-
sełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe 
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opa-
kowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pa-
łeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawa-
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ny, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce 
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emi-
sji sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszech-
niania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych-Internetu, Usługi komunikacyj-
ne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprze-
daży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika-
cję z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie 
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteli-
gentnej automatycznej selekcji programów które mają być 
nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania in-
formacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwia-
nie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu tele-
wizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udziela-
nie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymie-
nionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem 
miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Orga-
nizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, Do-
starczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym 
w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycz-
nych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem 
urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału tele-
wizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfro-
wego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci  
LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również 
umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej 
sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodo-
wych serwisów i portali internetowych, Usługi udostępniania 
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i por-
tali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organiza-
cja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radio-
wych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, re-
portaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów 
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie dostę-
pu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmo-
wania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, 
Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług au-
tomatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgod-

nie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie 
elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynaj-
mowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji 
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych ma-
teriałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywa-
nie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projek-
towe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące 
opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzi-
nie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie pro-
gnoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem 
komputerów), Hosting i administracja serwerów interneto-
wych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i ser-
werów komputerowych.

(210) 547524 (220) 2022 09 23
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) APOKAWIXA
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i ob-
razu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca 
wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obra-
zu), Programy komputerowe, Programy komputerowe umoż-
liwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów 
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Pro-
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, 
przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako 
ekranem komputerowym, Programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu audio i vi-
deo w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i telewizyj-
ne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarza-
nia obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików 
w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory, 
Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przysto-
sowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
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w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywa-
nie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wy-
syłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na-
grań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
derem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów apara-
turowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywa-
nia programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obu-
wia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospo-
darczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadze-
nia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-
dwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki 
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa dam-
ska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalen-
darze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krze-
sełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe 
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opa-
kowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pa-
łeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawa-
ny, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce 
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emi-
sji sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszech-

niania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych-Internetu, Usługi komunikacyj-
ne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprze-
daży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika-
cję z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie 
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteli-
gentnej automatycznej selekcji programów które mają być 
nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania in-
formacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwia-
nie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu tele-
wizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udziela-
nie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymie-
nionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem 
miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Orga-
nizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, Do-
starczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym 
w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycz-
nych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem 
urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału tele-
wizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfro-
wego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci  
LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również 
umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej 
sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodo-
wych serwisów i portali internetowych, Usługi udostępniania 
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i por-
tali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organiza-
cja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radio-
wych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, re-
portaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów 
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie dostę-
pu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmo-
wania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, 
Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi 
automatycznego zapisywania programów telewizyjnych 
zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie 
elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynaj-
mowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji 
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych ma-
teriałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywa-
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nie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projek-
towe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące 
opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzi-
nie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie pro-
gnoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem 
komputerów), Hosting i administracja serwerów interneto-
wych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i ser-
werów komputerowych.

(210) 547602 (220) 2022 09 27
(731) PROTEINRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Białka spożywcze jako surowce, Białko, Prote-
iny dla przemysłu spożywczego, Proteiny do użytku w tech-
nologii fermentacji, 5 Błonnik pokarmowy, 29 Białko do ce-
lów kulinarnych, Formowane teksturowane białko roślinne 
do użytku jako substytut mięsa, Gotowe posiłki przygotowa-
ne z zamienników ryb, Gotowe posiłki z zamienników owo-
ców morza, Roślinne substytuty mleka, Zamienniki owoców 
morza, Zamienniki rybne, 30 Pochodne skrobi do spożycia 
przez ludzi, Skrobia do celów spożywczych, 35 Udostępnia-
nie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
żywności lub napojów, 41 Usługi edukacyjne związane 
ze szkoleniem personelu z zakresu technologii żywności, 
42 Badania laboratoryjne, Badania technologiczne, Badania 
w dziedzinie żywności, Opracowywanie nowych technolo-
gii dla osób trzecich, Profesjonalne usługi doradcze dotyczą-
ce technologii żywności, Udzielanie informacji związanych 
z badaniami technologicznymi, Usługi technologiczne, Usłu-
gi w zakresie komputerowej analizy żywności, 43 Usługi do-
radcze dotyczące żywności.

(210) 547628 (220) 2022 09 27
(731) PROTEINRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) proteinrise
(510), (511) 1 Białka spożywcze jako surowce, Białko, Prote-
iny dla przemysłu spożywczego, Proteiny do użytku w tech-
nologii fermentacji, 5 Błonnik pokarmowy, 29 Białko do ce-
lów kulinarnych, Formowane teksturowane białko roślinne 
do użytku jako substytut mięsa, Gotowe posiłki przygotowa-
ne z zamienników ryb, Gotowe posiłki z zamienników owo-
ców morza, Roślinne substytuty mleka, Zamienniki owoców 
morza, Zamienniki rybne, 30 Pochodne skrobi do spożycia 
przez ludzi, Skrobia do celów spożywczych, 35 Udostępnia-
nie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
żywności lub napojów, 41 Usługi edukacyjne związane 
ze szkoleniem personelu z zakresu technologii żywności, 
42 Badania laboratoryjne, Badania technologiczne, Badania 
w dziedzinie żywności, Opracowywanie nowych technolo-
gii dla osób trzecich, Profesjonalne usługi doradcze dotyczą-

ce technologii żywności, Udzielanie informacji związanych 
z badaniami technologicznymi, Usługi technologiczne, Usłu-
gi w zakresie komputerowej analizy żywności, 43 Usługi do-
radcze dotyczące żywności.

(210) 547654 (220) 2022 09 29
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) VITAPLON
(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) 547655 (220) 2022 09 29
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) FOSFORY
(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 
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) 547657 (220) 2022 09 29
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) FOSFARM
(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-
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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 
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) 547658 (220) 2022 09 29
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fosfarm

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(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 
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) 547659 (220) 2022 09 29
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) super fos dar 40

(531) 05.03.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(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-
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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 
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) 547664 (220) 2022 09 29
(731) INSPORT NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kuchnia zdrowia

(531) 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 29 Rodzynki, Orzechy jadalne, Orzechy suszo-
ne, Suszone owoce, Wiórki kokosowe, Mieszanki owoców 
suszonych, Mieszanki owoców i orzechów, Nasiona słonecz-
nika przetworzone, Przetworzone nasiona dyni, Tahini [pa-
sta z ziarna sezamowego], Nasiona, przetworzone, Rośliny 
strączkowe przetworzone, Suche nasiona roślin strączko-
wych, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Masło arachidowe, Masło kakaowe, 
Masło z orzechów, Masło z nasion, Hummus [pasta z ciecie-
rzycy], Przeciery warzywne, Przeciery owocowe, Pasty rybne, 
Pasta z owoców, Oleje spożywcze, Olej sojowy spożywczy, 
Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spo-
żywczych, Olej kokosowy, Olej kukurydziany, Olej sezamowy, 
Olej z orzechów, Olej z oliwek jadalny, 30 Mąka, Kasze spo-
żywcze, Makarony, Produkty zbożowe, Zboża przetworzone, 
Płatki zbożowe, Preparaty zbożowe, Przyprawy, Cukier, Miód, 
Słodziki naturalne, Syrop z agawy [słodzik naturalny], Syropy 
i melasa, Syrop klonowy, 31 Ziarna [nasiona], Ziarna [zboże], 
Ziarna naturalne, Rośliny strączkowe.

(210) 547673 (220) 2022 09 29
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) MAXX
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne, Audio-
wizualne urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
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kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, 35 Administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, 
Agencje importowe i eksportowe, Agencje informacji han-
dlowej, Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne 
i telewizyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji do-
tyczących działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania 
rynku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dzie-
dzinie reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje 
i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji dzia-
łalności gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące 
franchisingu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zle-
ceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marke-
tingowe, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja 
informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja 
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz 
danych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych 
z reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Mar-
keting dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywa-
nie strategii i pomysłów marketingowych, Organizowanie 
aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Pośrednictwo bizneso-
we w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych 
i kinowych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja 
nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam ra-
diowych, telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizual-
nych materiałów reklamowych, Promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych, Prowadzenie domów au-
kcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Reklama billboardowa, Re-
klama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług ofe-
rowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji 
lub drogą elektroniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama kinowa, Reklama online za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama 
osób trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w ra-
mach udzielonych pełnomocnictw w zakresie działalności: 
radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Rekla-
ma telewizyjna, Reklama, w tym promocja dotycząca sprze-

daży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednic-
twem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszech-
niania wiadomości reklamowych w sieciach komputero-
wych, Reprodukcja dokumentów i dokumentacji, Reproduk-
cja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Sprawowanie patronatu medialnego, miano-
wicie udostępnianie przestrzeni reklamowej i informacyjnej 
w mediach na cele promocji podmiotu lub wydarzenia, Sys-
tematyzacja komputerowych baz danych, Systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, Transkrypcja ko-
munikatów i wiadomości, Transkrypcja informacji, Tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulo-
tek i innych materiałów reklamowych, Usługi agencji infor-
macyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyj-
ne online, Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, 
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na au-
kcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, Usłu-
gi impresariów w działalności artystycznej, Usługi menedżer-
skie, Usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamo-
wych, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, Usługi za-
rządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzenie w mediach, Usługi public rela-
tions, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna poczta elektroniczna, 
Dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji ra-
diowej, Dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych 
[ISP], Elektroniczna transmisja danych i dokumentów za po-
mocą terminali komputerowych, Elektroniczne przekazywa-
nie danych i dokumentów przez terminale komputerowe 
i urządzenia elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wiado-
mości, Emisja programów telewizyjnych, Emisja programów 
radiowych, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja 
o telekomunikacji, Usługi w zakresie internetowych stacji te-
lewizyjnych i radiowych, Komputerowa transmisja informacji 
udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, 
Komunikacja danych drogą radiową, Komunikacja przez sieci 
światłowodowe, Komunikacja przez terminale komputero-
we, Komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez 
transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja radiowa, Komu-
nikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, Komunika-
cja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali 
komputerowych, Łączność poprzez sieć światłowodów, 
Łączność poprzez terminale komputerowe, Mobilna komu-
nikacja radiowa, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie 
programów przez sieci satelitarne, Nadawanie programów 
telewizji satelitarnej, Obsługa chat roomów, Obsługa przeka-
zu fonicznego, Obsługiwanie anten nadajników naziemno-
-satelitarnych, Organizowanie systemów transmisyjnych, 
Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i skrzynki poczto-
we, Poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, 
Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Usługi teleko-
munikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i por-
tali w Internecie i innych mediach, Dostarczanie muzyki cy-
frowej za pomocą telekomunikacji, Prowadzenie rozgłośni 
radiowych, Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji 
radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitar-
ny, Przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy in-
ternetowe (web-messaging), Przesyłanie dalej wiadomości 
przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów dro-
gą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy światłowo-
du, Przesyłanie danych przy pomocy terminali komputero-
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wych, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
Przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji drogą satelitar-
ną, Przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w zakresie da-
nych związanych z pocztą elektroniczną), Przesyłanie tele-
gramów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wiadomości, Prze-
syłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, Prze-
syłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, Ra-
diofonia, Rozpowszechnianie programów radiowych i tele-
wizyjnych, Rozpowszechnianie programów radiowych i tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Satelitar-
na transmisja danych za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej on-line, Telekomunikacja informacyjna, Tele-
komunikacja informacyjna (obejmująca strony www), Tele-
komunikacja radiowa, Telekomunikacja za pomocą terminali 
komputerowych, telematów, satelitów, radia, telegrafów, te-
lefonów, Telekomunikacja za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem 
terminali komputerowych, Transmisja i retransmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Transmisja na żywo dostęp-
na przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], 
Transmisja obrazów drogą satelitarną, Transmisja plików cy-
frowych, Transmisja programów drogą satelitarną, Transmisja 
programów drogą satelitarną i kablową, Transmisja progra-
mów radiowych, Transmisja satelitarna, Transmisje i retrans-
misje programów radiowych, Transmisje radiowe i telewizyj-
ne, w tym kablowe, Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udo-
stępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnia-
nie stron internetowych, Usługi agencji informacyjnych, 
Usługi dostępu do portali w Internecie, Usługi emisji satelitar-
nej w zakresie rozrywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie 
sportu, Usługi informacyjne on-line, związane z telekomuni-
kacją, Usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biz-
nesowych, Usługi nadawania drogą kablowa i satelitarną, 
Usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunika-
cja], Usługi on-line, a mianowicie przesyłanie wiadomości, 
Usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, Usługi 
przekazu satelitarnego, Usługi przekazywania głosu i obrazu, 
Usługi przesyłania głosu, Usługi światłowodowej telekomu-
nikacji, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi telekomu-
nikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, 
Usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światło-
wodowych, Usługi teleksowe i telefaksowe, Usługi transmi-
syjne dotyczące głosu, obrazu i danych, Usługi w zakresie 
internetowych emisji radiowych, Usługi w zakresie obsługi 
i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmi-
sji radiowej i telewizyjnej, Usługa satelitarna w zakresie trans-
misji audio lub wideo, Usługi w zakresie przekierowywania 
do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii interne-
towej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, 
Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, 
telefonii, Internetu lub innych środków elektronicznych, Wy-
najem odbiorczych anten satelitarnych, Wypożyczanie apa-
ratury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu dostępu 
do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie dekode-
rów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościowych, Wy-
pożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie urządzeń 
do przekazywania informacji, Wypożyczanie urządzeń 
do przesyłanie informacji, Wypożyczanie urządzeń służących 
do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urządzeń te-
lekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów do nadawania 
satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blogów interneto-

wych, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Przeka-
zywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online 
i Internetu, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu do kom-
puterowych baz danych, 41 Administrowanie loteriami 
na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-lear-
ning, Interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowa-
dzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunika-
cyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za po-
mocą innych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosen-
karskie, Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Losowa-
nie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie rozrywki, Or-
ganizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie konkur-
sów piękności, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub loterii audio-
tekstowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, interne-
towych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, Organi-
zowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezentowanie 
programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja filmów 
na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, Produkcja 
i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja imprez 
sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja programów ra-
diowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja przed-
stawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyj-
na, Programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego 
i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, Przedsta-
wienia nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, 
Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, 
Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie programów ra-
diowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publiko-
wanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektroniczne, Pu-
blikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publiko-
wanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub 
optycznych nośnikach danych, Publikowanie piosenek, Pu-
blikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewizyjne serwisy 
informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja 
programów radiowych [planowanie], Rejestrowanie na ta-
śmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie usługi 
agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub telewizyj-
nych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja nagrań 
muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez osoby 
trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, Tłuma-
czenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, Usługi 
dotyczące organizowania pokazów i widowisk artystycz-
nych, organizowania zawodów sportowych, Usługi dotyczą-
ce publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi 
dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usługi edu-
kacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali muzycz-
nych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie bile-
tów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, 
Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, 
Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie 
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rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowy-
wania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wy-
pożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska 
muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-
tów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane 
z zakresu rozrywki lub edukacji, Loterie.

(210) 547674 (220) 2022 09 29
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXX

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne, Audio-
wizualne urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 

oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, 35 Administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, 
Agencje importowe i eksportowe, Agencje informacji han-
dlowej, Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne 
i telewizyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji do-
tyczących działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania 
rynku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dzie-
dzinie reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje 
i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji dzia-
łalności gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące 
franchisingu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zle-
ceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marke-
tingowe, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja 
informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja 
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz 
danych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych 
z reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Mar-
keting dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywa-
nie strategii i pomysłów marketingowych, Organizowanie 
aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Pośrednictwo bizneso-
we w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych 
i kinowych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja 
nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam ra-
diowych, telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizual-
nych materiałów reklamowych, Promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych, Prowadzenie domów au-
kcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Reklama billboardowa, Re-
klama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług ofe-
rowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji 
lub drogą elektroniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama kinowa, Reklama online za po-
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama 
osób trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w ra-
mach udzielonych pełnomocnictw w zakresie działalności: 
radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Rekla-
ma telewizyjna, Reklama, w tym promocja dotycząca sprze-
daży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednic-
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twem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszech-
niania wiadomości reklamowych w sieciach komputero-
wych, Reprodukcja dokumentów i dokumentacji, Reproduk-
cja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Sprawowanie patronatu medialnego, miano-
wicie udostępnianie przestrzeni reklamowej i informacyjnej 
w mediach na cele promocji podmiotu lub wydarzenia, Sys-
tematyzacja komputerowych baz danych, Systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, Transkrypcja ko-
munikatów i wiadomości, Transkrypcja informacji, Tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulo-
tek i innych materiałów reklamowych, Usługi agencji infor-
macyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyj-
ne online, Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, 
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na au-
kcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, Usłu-
gi impresariów w działalności artystycznej, Usługi menedżer-
skie, Usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamo-
wych, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, Usługi za-
rządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzenie w mediach, Usługi public rela-
tions, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna poczta elektroniczna, 
Dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji ra-
diowej, Dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych 
[ISP], Elektroniczna transmisja danych i dokumentów za po-
mocą terminali komputerowych, Elektroniczne przekazywa-
nie danych i dokumentów przez terminale komputerowe 
i urządzenia elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wiado-
mości, Emisja programów telewizyjnych, Emisja programów 
radiowych, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja 
o telekomunikacji, Usługi w zakresie internetowych stacji te-
lewizyjnych i radiowych, Komputerowa transmisja informacji 
udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, 
Komunikacja danych drogą radiową, Komunikacja przez sieci 
światłowodowe, Komunikacja przez terminale komputero-
we, Komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez 
transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja radiowa, Komu-
nikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, Komunika-
cja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali 
komputerowych, Łączność poprzez sieć światłowodów, 
Łączność poprzez terminale komputerowe, Mobilna komu-
nikacja radiowa, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie 
programów przez sieci satelitarne, Nadawanie programów 
telewizji satelitarnej, Obsługa chat roomów, Obsługa przeka-
zu fonicznego, Obsługiwanie anten nadajników naziemno-
-satelitarnych, Organizowanie systemów transmisyjnych, 
Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i skrzynki poczto-
we, Poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, 
Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Usługi teleko-
munikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i por-
tali w Internecie i innych mediach, Dostarczanie muzyki cy-
frowej za pomocą telekomunikacji, Prowadzenie rozgłośni 
radiowych, Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji 
radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitar-
ny, Przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy in-
ternetowe (web-messaging), Przesyłanie dalej wiadomości 
przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów dro-
gą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy światłowo-
du, Przesyłanie danych przy pomocy terminali komputero-
wych, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 

Przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji drogą satelitar-
ną, Przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w zakresie da-
nych związanych z pocztą elektroniczną), Przesyłanie tele-
gramów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wiadomości, Prze-
syłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, Prze-
syłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, Ra-
diofonia, Rozpowszechnianie programów radiowych i tele-
wizyjnych, Rozpowszechnianie programów radiowych i tele-
wizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połącze-
nia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Satelitar-
na transmisja danych za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej on-line, Telekomunikacja informacyjna, Tele-
komunikacja informacyjna (obejmująca strony www), Tele-
komunikacja radiowa, Telekomunikacja za pomocą terminali 
komputerowych, telematów, satelitów, radia, telegrafów, te-
lefonów, Telekomunikacja za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem 
terminali komputerowych, Transmisja i retransmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Transmisja na żywo dostęp-
na przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], 
Transmisja obrazów drogą satelitarną, Transmisja plików cy-
frowych, Transmisja programów drogą satelitarną, Transmisja 
programów drogą satelitarną i kablową, Transmisja progra-
mów radiowych, Transmisja satelitarna, Transmisje i retrans-
misje programów radiowych, Transmisje radiowe i telewizyj-
ne, w tym kablowe, Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udo-
stępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnia-
nie stron internetowych, Usługi agencji informacyjnych, 
Usługi dostępu do portali w Internecie, Usługi emisji satelitar-
nej w zakresie rozrywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie 
sportu, Usługi informacyjne on-line, związane z telekomuni-
kacją, Usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biz-
nesowych, Usługi nadawania drogą kablowa i satelitarną, 
Usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunika-
cja], Usługi on-line, a mianowicie przesyłanie wiadomości, 
Usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, Usługi 
przekazu satelitarnego, Usługi przekazywania głosu i obrazu, 
Usługi przesyłania głosu, Usługi światłowodowej telekomu-
nikacji, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi telekomu-
nikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, 
Usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światło-
wodowych, Usługi teleksowe i telefaksowe, Usługi transmi-
syjne dotyczące głosu, obrazu i danych, Usługi w zakresie 
internetowych emisji radiowych, Usługi w zakresie obsługi 
i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmi-
sji radiowej i telewizyjnej, Usługa satelitarna w zakresie trans-
misji audio lub wideo, Usługi w zakresie przekierowywania 
do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii interne-
towej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, 
Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie radia, 
telefonii, Internetu lub innych środków elektronicznych, Wy-
najem odbiorczych anten satelitarnych, Wypożyczanie apa-
ratury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu dostępu 
do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie dekode-
rów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościowych, Wy-
pożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie urządzeń 
do przekazywania informacji, Wypożyczanie urządzeń 
do przesyłanie informacji, Wypożyczanie urządzeń służących 
do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urządzeń te-
lekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów do nadawania 
satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blogów interneto-
wych, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Przeka-
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zywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online 
i Internetu, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu do kom-
puterowych baz danych, 41 Administrowanie loteriami 
na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-lear-
ning, Interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowa-
dzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunika-
cyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za po-
mocą innych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosen-
karskie, Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Losowa-
nie nagród [loterie], Montaż filmów kinowych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie rozrywki, Or-
ganizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie konkur-
sów piękności, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub loterii audio-
tekstowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, interne-
towych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, Organi-
zowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezentowanie 
programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja filmów 
na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, Produkcja 
i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja imprez 
sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja programów ra-
diowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja przed-
stawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyj-
na, Programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego 
i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, Przedsta-
wienia nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, 
Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, 
Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie programów ra-
diowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publiko-
wanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektroniczne, Pu-
blikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publiko-
wanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub 
optycznych nośnikach danych, Publikowanie piosenek, Pu-
blikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewizyjne serwisy 
informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja 
programów radiowych [planowanie], Rejestrowanie na ta-
śmach video, Reportaże fotograficzne, Reporterskie usługi 
agencyjne, Reżyseria programów radiowych lub telewizyj-
nych, Rozrywka [widowiska], Selekcja i kompilacja nagrań 
muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez osoby 
trzecie, Świadczenie usług przez parki tematyczne, Tłuma-
czenia, Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, Usługi 
dotyczące organizowania pokazów i widowisk artystycz-
nych, organizowania zawodów sportowych, Usługi dotyczą-
ce publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi 
dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usługi edu-
kacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali muzycz-
nych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie bile-
tów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organi-
zowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, 
Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, 
Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępnia-
nia nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udo-
stępniania plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie 
rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowy-

wania reportaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania 
widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub 
kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wy-
pożyczania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska 
muzyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska 
muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizy-
tów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane 
z zakresu rozrywki lub edukacji, Loterie.

(210) 547677 (220) 2022 09 29
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMF MAXX

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne, Audio-
wizualne urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dykta-
fony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, 
płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski kompu-
terowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dyski 
optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
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kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe 
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Woreczki , 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
[atrapy], 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zlecenio-
biorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności 
artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingo-
we, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z rekla-

mą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji in-
ternetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Pośrednictwo biznesowe w za-
kresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, 
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promowanie [reklama] działalności go-
spodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowa-
dzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja 
sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zama-
wianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elek-
troniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama kinowa, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób trzecich 
i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielo-
nych pełnomocnictw w zakresie działalności: radiowej, tele-
wizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artyku-
łów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem przesy-
łania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiado-
mości reklamowych w sieciach komputerowych, Reproduk-
cja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja materiału re-
klamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Sprawowanie patronatu medialnego, mianowicie udostęp-
nianie przestrzeni reklamowej i informacyjnej w mediach 
na cele promocji podmiotu lub wydarzenia, Systematyzacja 
komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów 
i wiadomości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów re-
klamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych 
materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne online, 
Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu online, w ramach 
których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty 
zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Usługi menedżerskie, Usługi 
organizacji wystaw handlowych lub reklamowych, Usługi 
rozlepiania plakatów reklamowych, Usługi zarządzania hote-
lami, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypoży-
czanie materiałów reklamowych, Zarządzanie i kompilacja 
komputerowych baz danych, Zarządzanie i administrowanie 
miejscami wystawowymi, Zarządzanie profesjonalną działal-
nością artystyczną, Zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządze-
nie w mediach, Usługi public relations, 38 Agencje prasowe, 
Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie ułatwień 
do odbioru radiowego i transmisji radiowej, Dzierżawa czasu 
dostępu do witryn internetowych [ISP], Elektroniczna trans-
misja danych i dokumentów za pomocą terminali kompute-
rowych, Elektroniczne przekazywanie danych i dokumen-
tów przez terminale komputerowe i urządzenia elektronicz-
ne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja progra-
mów telewizyjnych, Emisja programów radiowych, Emisja 
radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, 
Usługi w zakresie internetowych stacji telewizyjnych i radio-
wych, Komputerowa transmisja informacji udostępnianych 
za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komunikacja da-
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nych drogą radiową, Komunikacja przez sieci światłowodo-
we, Komunikacja przez terminale komputerowe, Komunika-
cja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfro-
wą lub satelitę, Komunikacja radiowa, Komunikacja telefo-
niczna, Komunikacja telegraficzna, Komunikacja za pośred-
nictwem analogowych i cyfrowych terminali komputero-
wych, Łączność poprzez sieć światłowodów, Łączność po-
przez terminale komputerowe, Mobilna komunikacja radio-
wa, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie programów 
przez sieci satelitarne, Nadawanie programów telewizji sate-
litarnej, Obsługa chat roomów, Obsługa przekazu foniczne-
go, Obsługiwanie anten nadajników naziemno-satelitarnych, 
Organizowanie systemów transmisyjnych, Poczta elektro-
niczna, Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta 
elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elek-
troniczna, przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Interne-
cie i innych mediach, Dostarczanie muzyki cyfrowej za po-
mocą telekomunikacji, Prowadzenie rozgłośni radiowych, 
Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radiowych 
i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitarny, Przeka-
zywanie informacji różnego rodzaju na adresy internetowe 
(web-messaging), Przesyłanie dalej wiadomości przez tele-
fon, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitar-
ną, Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, Przesyła-
nie danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesy-
łanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie in-
formacji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie 
poczty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych 
z pocztą elektroniczną), Przesyłanie telegramów, Przesyłanie 
telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości 
i obrazu przy pomocy komputera, Radiofonia, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem 
połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, 
Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyj-
na (obejmująca strony www), Telekomunikacja radiowa, Te-
lekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, tele-
matów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomuni-
kacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematycz-
na komunikacja za pośrednictwem terminali komputero-
wych, Transmisja i retransmisja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony głów-
ne w Internecie [kamery internetowe], Transmisja obrazów 
drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja 
programów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą 
satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów 
radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, 
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do por-
tali w Internecie, Usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, 
Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi informa-
cyjne on-line, związane z telekomunikacją, Usługi komunika-
cji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi nada-
wania drogą kablowa i satelitarną, Usługi nadawania sateli-
tarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ogło-
szeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi on-line, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 

wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania 
głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyj-
ne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi telek-
sowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji ra-
diowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do tele-
komunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyj-
nej, Usługa satelitarna w zakresie transmisji audio lub wideo, 
Usługi w zakresie przekierowywania do witryn interneto-
wych, Usługi w zakresie telefonii internetowej, Usługi w za-
kresie transmisji telewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie 
zleceń przywoławczych w zakresie radia, telefonii, Internetu 
lub innych środków elektronicznych, Wynajem odbiorczych 
anten satelitarnych, Wypożyczanie aparatury telekomunika-
cyjnej, Wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci 
komputerowej, Wypożyczanie dekoderów sygnałów, Wypo-
życzanie kanałów łącznościowych, Wypożyczanie sprzętu 
nadawczego, Wypożyczanie urządzeń do przekazywania in-
formacji, Wypożyczanie urządzeń do przesyłanie informacji, 
Wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów 
audio, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypo-
życzanie zestawów do nadawania satelitarnego, Zapewnia-
nie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostę-
pu do stron internetowych, Przekazywanie informacji i da-
nych za pośrednictwem usług online i Internetu, Odpłatne 
udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz da-
nych, 41 Administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, 
Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-learning, Interaktywne i ko-
respondencyjne kursy i sesje, prowadzone on-line za po-
średnictwem połączenia telekomunikacyjnego lub sieci 
komputerowej bądź prowadzone za pomocą innych środ-
ków, Konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, Konkursy 
przez telefon, Kursy szkoleniowe, Losowanie nagród [loterie], 
Montaż filmów kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku 
i obrazu, Montaż programów radiowych, Montaż progra-
mów telewizyjnych, Montaż taśm dźwiękowych, Montaż 
taśm wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, 
Nagrywanie muzyki, Organizowanie i prowadzenie poka-
zów, konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie rozrywki internetowej, radiowej 
i telewizyjnej, Organizowanie wystaw kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie festiwali, 
Organizowanie i prowadzenie konkursów piękności, Organi-
zowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Orga-
nizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych, Organizo-
wanie kursów edukacyjnych, internetowych, koresponden-
cyjnych, Organizowanie loterii, Organizowanie spektakli, Or-
ganizowanie zabaw, Prezentowanie programów radiowych, 
Produkcja filmów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Pro-
dukcja i dystrybucja filmów, Produkcja i organizowanie wido-
wisk muzycznych, Produkcja imprez sportowych na potrze-
by radiowe, Produkcja programów radiowych i/lub progra-
mów telewizyjnych, Produkcja przedstawień teatralnych, 
Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Programowanie 
i sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, Prowa-
dzenie agencji artystycznych, Przedstawienia nadawane 
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Przedstawienia ple-
nerowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia te-
atralne, Przygotowywanie programów radiowych, Publiko-
wanie czasopism elektronicznych, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie elektro-
niczne on-line nie do pobrania, Publikowanie elektronicz-
nych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Publikowanie materiałów drukowanych, Pu-
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blikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych 
nośnikach danych, Publikowanie piosenek, Publikowanie 
tekstów i muzyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyj-
ne, Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja programów 
radiowych [planowanie], Rejestrowanie na taśmach video, 
Reportaże fotograficzne, Reporterskie usługi agencyjne, Re-
żyseria programów radiowych lub telewizyjnych, Rozrywka 
[widowiska], Selekcja i kompilacja nagrań muzycznych 
do rozpowszechniania radiowego przez osoby trzecie, 
Świadczenie usług przez parki tematyczne, Tłumaczenia, 
Udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, Usługi dotyczą-
ce organizowania pokazów i widowisk artystycznych, organi-
zowania zawodów sportowych, Usługi dotyczące publiko-
wania tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi dotyczą-
ce wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez radio, Usługi festiwali muzycznych i pio-
senkarskich, Usługi informacyjne w zakresie biletów na wido-
wiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na taśmach magne-
towidowych, Usługi nauczania, Usługi organizowania kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi organizo-
wania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, Usługi or-
ganizowania rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, Usługi 
studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, Usługi 
świadczone przez parki rozrywki, Usługi udostępniania na-
granych nośników dźwięku lub obrazu, Usługi udostępniania 
plików audio i video on-line, Usługi w dziedzinie rozrywki 
radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie opracowywania re-
portaży, Usługi w zakresie produkcji i organizowania wido-
wisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub kultu-
ralnych, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, Usłu-
gi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie wypoży-
czania taśm i kaset, Widowiska muzyczne, Widowiska mu-
zyczne na żywo, Widowiska nadawane za pośrednictwem 
telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne i widowiska mu-
zyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, 
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie stacji 
radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane z zakresu 
rozrywki lub edukacji, Loterie, 42 Administrowanie stronami 
internetowymi, Aktualizacja, powielanie, projektowanie, wy-
pożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo w zakresie 
oprogramowania, Analiza systemów IT, Doradztwo kompu-
terowe, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek interneto-
wych, Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Monitoring systemów komputero-
wych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Odzyskiwanie komputerowych baz da-
nych, Prognozowanie pogody, Projektowanie systemów 
komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Udostępnianie miejsca na serwerach 
[strony internetowe], Usługi projektowania i dekoracji wnętrz, 
Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, Usługi związane 
z prognozami meteorologicznymi, Wypożyczanie i hosting 
serwerów, Wypożyczanie komputerów, 43 Bary szybkiej ob-
sługi, Biura i agencje zakwaterowania, Domy turystyczne, 
Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, Kafeterie i bufety, 
Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Organizowanie obozów 
wakacyjnych [zakwaterowanie], Pensjonaty, Restauracje, Re-
stauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w pensjona-
tach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Usługi barowe, 
Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane i restauracyjne, Wy-
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowa-
nie sal na posiedzenia, mityngi, narady, pokazy i konferencje, 
Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie 
konstrukcji przenośnych, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bie-

lizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, 
Wypożyczanie urządzeń do gotowania, 45 Doradztwo w za-
kresie własności intelektualnej, Licencjonowanie programów 
komputerowych, Licencjonowanie przedstawień muzycz-
nych, Licencjonowanie własności intelektualnej, Rejestrowa-
nie nazw domen, Usługi nadzoru w dziedzinie własności in-
telektualnej, Zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 547695 (220) 2022 09 30
(731) GAJEWSKA ALEKSANDRA NUTRICION HOUSE, 

Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLAGEN + BIOTYNA PRO

(531) 25.07.20, 27.05.01, 27.05.10, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 3 Preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 547699 (220) 2022 09 30
(731) SIENNA APP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SIENNA Dom Mody Ślubnej
(510), (511) 25 Odzież ślubna, w szczególności suknie ślub-
ne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna sukien ślubnych, dodat-
ków ślubnych oraz biżuterii ślubnej za pośrednictwem sieci 
Internet oraz stacjonarnych punktów sprzedaży.

(210) 547705 (220) 2022 09 29
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA KURPIAK
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, 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-
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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, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny.

(210) 547812 (220) 2022 10 04
(731) AMBROZIAK JUSTYNA, Wrocław;  

JANKIEWICZ AGATA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) UNLOCK
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Pliki multimedialne do pobrania, Zapisane pliki danych, Inte-
raktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, 
Książki elektroniczne do pobrania, 16 Publikacje drukowane, 
Publikacje edukacyjne, Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Drukowane książki, 
czasopisma, gazety i inne media papierowe, Książki, Czaso-
pisma komputerowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Materiały edukacyjne i instruktażowe, 41 Pisanie i publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, Usługi wydawnicze, Badania edukacyjne, 
Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo doty-
czące ochrony zdrowia, Terapia zajęciowa i rehabilitacja.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 547815 (220) 2022 10 04
(731) GT IT TOMASZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łańcut
(540) (znak słowny)
(540) VERLE HOME
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 547821 (220) 2022 10 04
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) VIQUALPRO’D
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi, Witaminy i preparaty witaminowe, 40 Produk-
cja środków farmaceutycznych na zamówienie, Usługi pro-
dukcyjne, na rzecz innych osób, w zakresie farmaceutyków, 
Obróbka materiałów, a mianowicie produktów farmaceu-
tycznych i chemicznych oraz ich składników stosowanych 
w produkcji leków, 42 Testowanie, inspekcja lub badania do-
tyczące środków farmaceutycznych, Usługi badawczo-roz-
wojowe w dziedzinie farmacji, Opracowywanie preparatów 
farmaceutycznych i leków, Usługi w zakresie badań laborato-
ryjnych dotyczące środków farmaceutycznych.

(210) 547824 (220) 2022 10 04
(731) BULIK PIOTR, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MANUFAKTURA Turówka.pl

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 15.01.01
(510), (511) 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe.

(210) 547831 (220) 2022 10 04
(731) KACZMAREK MICHAŁ, KACZMAREK RAFAŁ 

PRODUCENT ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
BETONIARNIA KACZMAREK PPHU SPÓŁKA CYWILNA, 
Siedliszowice

(540) (znak słowny)
(540) MONSTER BLOCK
(510), (511) 19 Mury oporowe prefabrykowane, Beton 
ogniotrwały, Beton syntetyczny, Beton zbrojony, Ściany be-
tonowe, Bloczki betonowe, Pokrycia betonowe, Słupy beto-
nowe, Podłogi betonowe, Betonowe rury, Belki betonowe, 
Płyty betonowe, Beton do odlewania, Betonowe ściany 
oporowe, Masa betonowa prefabrykowana, Beton gotowy 
do użycia, Niemetalowe formy do betonu, Tablice wykonane 
z betonu, Wymieszany beton wylewany na miejscu, Kruszy-
wa wykorzystywane do przygotowania betonu, Drogowe 
bariery ochronne z betonu, Betonowe płyty do nawierzchni 
drogowych, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, 
Okienne skrzynki na kwiaty wykonane z betonu, Słupy beto-
nowe do użytku jako materiały budowlane, Bloki wykonane 
z betonu do ochrony brzegów rzeki, Budowlane materiały 
betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, Beton przemysłowy do użytku w pracach w za-
kresie inżynierii lądowej, 37 Polerowanie betonu, Naprawy 
betonu, Pompowanie betonu, Uszczelnianie betonu, Wy-
równywanie betonu, Powlekanie betonu, Usługi poziomo-
wania betonu, Wynajem maszyn do pompowania betonu, 
Renowacja betonu.

(210) 547840 (220) 2022 10 04
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.19, 02.09.25, 26.04.02, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.13, 
29.01.14

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty far-
maceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceutyczne 
w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w postaci ta-
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bletek powlekanych, Preparaty farmaceutyczne o właściwo-
ściach przeciwzapalnych, Preparaty farmaceutyczne zmniej-
szające nadciśnienie i zastój żylny w kończynach, Preparaty 
farmaceutyczne wpływające na poprawę napięcia ścian na-
czyń żylnych, Preparaty farmaceutyczne działające ochronnie 
na naczynia żylne, Preparaty farmaceutyczne zmniejszające 
przepuszczalność naczyń krwionośnych, Preparaty farmaceu-
tyczne ochraniające ścianę naczyń krwionośnych, Preparaty 
farmaceutyczne stosowane w objawach niewydolności krąże-
nia żylnego, Preparaty farmaceutyczne stosowane w bólach 
i nocnych kurczach nóg, Preparaty farmaceutyczne stosowa-
ne w uczuciu ciężkości nóg, Preparaty farmaceutyczne sto-
sowane w objawowym leczeniu żylaków odbytu, Preparaty 
farmaceutyczne zawierające w swoim składzie diosminę, Ta-
bletki o właściwościach przeciwzapalnych, Tabletki zmniejsza-
jące nadciśnienie i zastój żylny w kończynach, Tabletki wpły-
wające na poprawę napięcia ścian naczyń żylnych, Tabletki 
działające ochronnie na naczynia żylne, Tabletki zmniejszające 
przepuszczalność naczyń krwionośnych, Tabletki ochraniające 
ścianę naczyń krwionośnych, Tabletki stosowane w objawach 
niewydolności krążenia żylnego, Tabletki stosowane w bólach 
i nocnych kurczach nóg, Tabletki stosowane w objawowym 
leczeniu żylaków odbytu, Tabletki zawierające w swoim skła-
dzie diosminę, Kapsułki o właściwościach przeciwzapalnych, 
Kapsułki zmniejszające nadciśnienie i zastój żylny w kończy-
nach, Kapsułki wpływające na poprawę napięcia ścian naczyń 
żylnych, Kapsułki działające ochronnie na naczynia żylne, Kap-
sułki zmniejszające przepuszczalność naczyń krwionośnych, 
Kapsułki ochraniające ścianę naczyń krwionośnych, Kapsułki 
stosowane w objawach niewydolności krążenia żylnego, 
Kapsułki stosowane w bólach i nocnych kurczach nóg, Kap-
sułki stosowane w uczuciu ciężkości nóg, Kapsułki stosowane 
w objawowym leczeniu żylaków odbytu, Kapsułki zawierające 
w swoim składzie diosminę, Tabletki powlekane o właściwo-
ściach przeciwzapalnych, Tabletki powlekane zmniejszające 
nadciśnienie i zastój żylny w kończynach, Tabletki powleka-
ne wpływające na poprawę napięcia ścian naczyń żylnych, 
Tabletki powlekane działające ochronnie na naczynia żylne, 
Tabletki powlekane zmniejszające przepuszczalność naczyń 
krwionośnych, Tabletki powlekane ochraniające ścianę na-
czyń krwionośnych, Tabletki powlekane stosowane w obja-
wach niewydolności krążenia żylnego, Tabletki powlekane 
stosowane w bólach i nocnych kurczach nóg, Tabletki powle-
kane stosowane w uczuciu ciężkości nóg, Tabletki powlekane 
stosowane w objawowym leczeniu żylaków odbytu, Tabletki 
powlekane zawierające w swoim składzie diosminę.

(210) 547842 (220) 2022 10 04
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.19, 02.09.25, 09.01.10, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy kosmetyczne, Żele kosme-
tyczne, Maści do celów kosmetycznych, Preparaty pielęgna-
cyjne, Preparaty pielęgnacyjne do nóg, Preparaty pielęgna-
cyjne do skóry nóg ciężkich, zmęczonych i opuchniętych, 
Kosmetyki pielęgnacyjne, Kosmetyki do nóg, Kosmetyki 
do skóry nóg ciężkich, zmęczonych i opuchniętych, Żele 
kosmetyczne do nóg, Żele pielęgnacyjne, Żele pielęgna-
cyjne do nóg, Żele do skóry nóg ciężkich, zmęczonych 
i opuchniętych, Maści pielęgnacyjne, Maści do nóg, Maści 
do nóg ciężkich, zmęczonych i opuchniętych, Spraye o li-
posomowej strukturze, 5 Preparaty farmaceutyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Pre-
paraty farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farma-
ceutyczne w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne 
w postaci tabletek powlekanych, Preparaty farmaceutyczne 
o właściwościach przeciwzapalnych, Preparaty farmaceu-
tyczne zmniejszające nadciśnienie i zastój żylny w kończy-
nach, Preparaty farmaceutyczne wpływające na poprawę 
napięcia ścian naczyń żylnych, Preparaty farmaceutyczne 
działające ochronnie na naczynia żylne, Preparaty farma-
ceutyczne zmniejszające przepuszczalność naczyń krwio-
nośnych, Preparaty farmaceutyczne ochraniające ścianę 
naczyń krwionośnych, Preparaty farmaceutyczne stosowane 
w objawach niewydolności krążenia żylnego, Preparaty far-
maceutyczne stosowane w bólach i nocnych kurczach nóg, 
Preparaty farmaceutyczne stosowane w uczuciu ciężkości 
nóg, Preparaty farmaceutyczne stosowane w objawowym 
leczeniu żylaków odbytu, Preparaty farmaceutyczne zawie-
rające w swoim składzie diosminę, Tabletki o właściwościach 
przeciwzapalnych, Tabletki zmniejszające nadciśnienie i za-
stój żylny w kończynach, Tabletki wpływające na poprawę 
napięcia ścian naczyń żylnych, Tabletki działające ochronnie 
na naczynia żylne, Tabletki zmniejszające przepuszczalność 
naczyń krwionośnych, Tabletki ochraniające ścianę naczyń 
krwionośnych, Tabletki stosowane w objawach niewydolno-
ści krążenia żylnego, Tabletki stosowane w bólach i nocnych 
kurczach nóg, Tabletki stosowane w objawowym leczeniu 
żylaków odbytu, Tabletki zawierające w swoim składzie dio-
sminę, Kapsułki o właściwościach przeciwzapalnych, Kapsuł-
ki zmniejszające nadciśnienie i zastój żylny w kończynach, 
Kapsułki wpływające na poprawę napięcia ścian naczyń 
żylnych, Kapsułki działające ochronnie na naczynia żylne, 
Kapsułki zmniejszające przepuszczalność naczyń krwiono-
śnych, Kapsułki ochraniające ścianę naczyń krwionośnych, 
Kapsułki stosowane w objawach niewydolności krążenia 
żylnego, Kapsułki stosowane w bólach i nocnych kurczach 
nóg, Kapsułki stosowane w uczuciu ciężkości nóg, Kapsułki 
stosowane w objawowym leczeniu żylaków odbytu, Kapsuł-
ki zawierające w swoim składzie diosminę, Tabletki powleka-
ne o właściwościach przeciwzapalnych, Tabletki powlekane 
zmniejszające nadciśnienie i zastój żylny w kończynach, Ta-
bletki powlekane wpływające na poprawę napięcia ścian 
naczyń żylnych, Tabletki powlekane działające ochronnie 
na naczynia żylne, Tabletki powlekane zmniejszające prze-
puszczalność naczyń krwionośnych, Tabletki powlekane 
ochraniające ścianę naczyń krwionośnych, Tabletki powleka-
ne stosowane w objawach niewydolności krążenia żylnego, 
Tabletki powlekane stosowane w bólach i nocnych kurczach 
nóg, Tabletki powlekane stosowane w uczuciu ciężkości 
nóg, Tabletki powlekane stosowane w objawowym leczeniu 
żylaków odbytu, Tabletki powlekane zawierające w swoim 
składzie diosminę.
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(210) 547843 (220) 2022 10 04
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.19, 02.09.25, 26.01.03, 26.11.06, 26.11.13, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy kosmetyczne, Żele kosme-
tyczne, Maści do celów kosmetycznych, Preparaty pielęgna-
cyjne, Preparaty pielęgnacyjne do nóg, Preparaty pielęgna-
cyjne do skóry nóg ciężkich, zmęczonych i opuchniętych, 
Kosmetyki pielęgnacyjne, Kosmetyki do nóg, Kosmetyki 
do skóry nóg ciężkich, zmęczonych i opuchniętych, Żele ko-
smetyczne do nóg, Żele pielęgnacyjne, Żele pielęgnacyjne 
do nóg, Żele do skóry nóg ciężkich, zmęczonych i opuch-
niętych, Maści pielęgnacyjne, Maści do nóg, Maści do nóg 
ciężkich, zmęczonych i opuchniętych, Spraye o liposomowej 
strukturze.

(210) 547844 (220) 2022 10 04
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYCLO

(531) 02.09.19, 02.09.25, 09.01.10, 26.11.02, 26.11.05, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty far-
maceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceutyczne 
w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w postaci 
tabletek powlekanych, Preparaty farmaceutyczne o wła-
ściwościach przeciwzapalnych, Preparaty farmaceutyczne 
zmniejszające nadciśnienie i zastój żylny w kończynach, Pre-
paraty farmaceutyczne wpływające na poprawę napięcia 
ścian naczyń żylnych, Preparaty farmaceutyczne działające 
ochronnie na naczynia żylne, Preparaty farmaceutyczne 
zmniejszające przepuszczalność naczyń krwionośnych, Pre-
paraty farmaceutyczne ochraniające ścianę naczyń krwio-
nośnych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w objawach 

niewydolności krążenia żylnego, Preparaty farmaceutyczne 
stosowane w bólach i nocnych kurczach nóg, Preparaty 
farmaceutyczne stosowane w uczuciu ciężkości nóg, Pre-
paraty farmaceutyczne stosowane w objawowym leczeniu 
żylaków odbytu, Preparaty farmaceutyczne zawierające 
w swoim składzie diosminę, Tabletki o właściwościach prze-
ciwzapalnych, Tabletki zmniejszające nadciśnienie i zastój 
żylny w kończynach, Tabletki wpływające na poprawę na-
pięcia ścian naczyń żylnych, Tabletki działające ochronnie 
na naczynia żylne, Tabletki zmniejszające przepuszczalność 
naczyń krwionośnych, Tabletki ochraniające ścianę naczyń 
krwionośnych, Tabletki stosowane w objawach niewydolno-
ści krążenia żylnego, Tabletki stosowane w bólach i nocnych 
kurczach nóg, Tabletki stosowane w objawowym leczeniu 
żylaków odbytu, Tabletki zawierające w swoim składzie dio-
sminę, Kapsułki o właściwościach przeciwzapalnych, Kapsuł-
ki zmniejszające nadciśnienie i zastój żylny w kończynach, 
Kapsułki wpływające na poprawę napięcia ścian naczyń 
żylnych, Kapsułki działające ochronnie na naczynia żylne, 
Kapsułki zmniejszające przepuszczalność naczyń krwiono-
śnych, Kapsułki ochraniające ścianę naczyń krwionośnych, 
Kapsułki stosowane w objawach niewydolności krążenia 
żylnego, Kapsułki stosowane w bólach i nocnych kurczach 
nóg, Kapsułki stosowane w uczuciu ciężkości nóg, Kapsułki 
stosowane w objawowym leczeniu żylaków odbytu, Kapsuł-
ki zawierające w swoim składzie diosminę, Tabletki powleka-
ne o właściwościach przeciwzapalnych, Tabletki powlekane 
zmniejszające nadciśnienie i zastój żylny w kończynach, Ta-
bletki powlekane wpływające na poprawę napięcia ścian 
naczyń żylnych, Tabletki powlekane działające ochronnie 
na naczynia żylne, Tabletki powlekane zmniejszające prze-
puszczalność naczyń krwionośnych, Tabletki powlekane 
ochraniające ścianę naczyń krwionośnych, Tabletki powleka-
ne stosowane w objawach niewydolności krążenia żylnego, 
Tabletki powlekane stosowane w bólach i nocnych kurczach 
nóg, Tabletki powlekane stosowane w uczuciu ciężkości 
nóg, Tabletki powlekane stosowane w objawowym leczeniu 
żylaków odbytu, Tabletki powlekane zawierające w swoim 
składzie diosminę.

(210) 547845 (220) 2022 10 04
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Trisulin
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty diete-
tyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty 
witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne do celów me-
dycznych.

(210) 547846 (220) 2022 10 04
(731) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Diabefortin
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty diete-
tyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty 
witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne do celów me-
dycznych.

(210) 547851 (220) 2022 10 04
(731) BĘDZIŃSKI KLUB SPORTOWY SARMACJA BĘDZIN, 

Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) S

(531) 24.01.03, 24.01.05, 24.09.02, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, zawody sportowe, kluby 
zdrowia.

(210) 547866 (220) 2022 10 05
(731) ABIOGEN PHARMA S.p.A., Ospedaletto, IT
(540) (znak słowny)
(540) SKEGGIA
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do za-
pobiegania leczenia lub łagodzenia chorób, a także do lecze-
nia, łagodzenia lub kompensacji urazu lub niepełnosprawno-
ści, Medyczne substancje i preparaty na bazie kwasu hialuro-
nowego, 10 Urządzenia i instrumenty medyczne, Urządzenia 
terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych, Urządzenia wszczepialne do podskórnego 
dostarczania substancji leczniczych, Urządzenia do poda-
wania produktów farmaceutycznych, Strzykawki podskórne, 
Jednorazowe igły do strzykawek podskórnych, Strzykawki 
podskórne do podawania substancji przez wstrzykiwanie, 
Strzykawki jednorazowe, Strzykawki do iniekcji, Wielofunk-
cyjne strzykawki igłowe, Igły do strzykawek do użytku me-
dycznego, Kaniule, Urządzenia medyczne, mianowicie in-
strumenty, urządzenia, implanty do zapobiegania, leczenia 
lub łagodzenia chorób, a także do leczenia, łagodzenia lub 
kompensacji urazów lub niepełnosprawności.

(210) 547875 (220) 2022 10 06
(731) DUDA KATARZYNA, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BM BY MELL MADE IN POLAND

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.18

(510), (511) 4 Świece sojowe, Świece perfumowane, Świe-
ce zapachowe, 40 Szycie (produkcja na zamówienie), Szycie 
odzieży na miarę.

(210) 547876 (220) 2022 10 06
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITAMA NATURE

(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.01.01, 26.01.10, 26.01.16, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 5 Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, 
Suplementy żywnościowe, Przeciwutleniające suplementy, 
Mineralne suplementy diety, Suplementy ziołowe, Suple-
menty prebiotyczne, Przeciwutleniające suplementy diety, 
Białkowe suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Mi-
neralne suplementy odżywcze, Suplementy diety dla zwie-
rząt, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy mi-
neralne do żywności, Suplementy diety zawierające propolis, 
Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety 
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające białko, 
Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diete-
tyczne i odżywcze, Suplementy diety zawierające lecytynę, 
Suplementy diety dla ludzi, Białkowe suplementy dla zwie-
rząt, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety za-
wierające enzymy, Suplementy diety z pszenicy, Suplementy 
ziołowe w płynie, Suplementy diety z chlorelli, Suplementy 
dietetyczne zawierające luteinę, Suplementy dietetyczne ko-
enzymu Q10, Batony zawierające suplementy odżywcze, Su-
plementy diety dla sportowców, Suplementy diety w płynie, 
Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety zawiera-
jące kiełki pszenicy, Mineralne suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplemen-
ty diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierają-
ce siemię lniane, Suplementy diety do użytku dietetycznego, 
Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety zawierające pyłek 
kwiatowy, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suple-
menty diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy wi-
taminowe w postaci plastrów, Suplementy diety ze sprosz-
kowanym białkiem, Suplementy diety o działaniu kosme-
tycznym, Suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, Su-
plementy diety zawierające węgiel aktywny, Suplementy 
diety z kwasem foliowym, Suplementy żywnościowe w po-
staci proszku, Suplementy diety z białek serwatkowych, Su-
plementy diety z drożdży piwowarskich, Pyłek pszczeli stoso-
wany jako suplement diety, Suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, Suplementy do żywności dla zwierząt (leczni-
cze), Suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, Leczni-
cze suplementy do pasz dla zwierząt, Suplementy diety skła-
dające się z aminokwasów, Suplementy diety składające się 
z witamin, Naturalne suplementy diety do leczenia klaustro-
fobii, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, 
Suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym, 
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Mieszanki do picia będące su-
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plementami diety, Cynk w pastylkach do ssania jako suple-
ment, Suplementy witaminowe do stosowania w dializie 
nerkowej, Suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
trzymałość, Zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Suplementy odżywcze składające się 
głównie z magnezu, Suplementy diety składające się z pier-
wiastków śladowych, Suplementy odżywcze składające się 
głównie z wapnia, Suplementy diety składające się głównie 
z magnezu, Suplementy diety składające się głównie z wap-
nia, Suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, 
Suplementy żywnościowe wspomagające zdrowie, zawiera-
jące żeń-szeń, Mielone siemię lniane do użytku jako suple-
ment diety, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wy-
maganiami dietetycznymi, Suplementy odżywcze składają-
ce się z ekstraktów z grzybów, Suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety 
w proszku zawierające zarodniki Ganoderma lucidum, Suple-
menty żywnościowe wspomagające zdrowie, zawierające 
czerwony żeń-szeń, Ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Suplementy 
diety zawierające olej z alg z kwasem dokozaheksaenowym 
(DHA), Suplementy wzmacniające zawierające preparaty pa-
rafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwa-
lescentów, Suplementy diety dla zwierząt domowych w po-
staci mieszanki napojów w proszku, Mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 
Nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpusz-
czalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów 
odżywczych, Nośniki uwalniające substancje czynne w for-
mie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suple-
mentów odżywczych, Suplementy z wapniem, Tabletki za-
wierające wapń jako suplementy diety, Suplementy diety 
z cynkiem, Suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane 
do celów medycznych, Suplementy do karm do celów wete-
rynaryjnych, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Mineral-
ne suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety do ce-
lów weterynaryjnych, Suplementy diety dla zwierząt domo-
wych, Suplementy mineralne do karmienia żywego inwen-
tarza, Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Suple-
menty odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, Suple-
menty witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, 
Suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przeką-
sek, Suplementy z siarą, Nutraceutyki do stosowania jako su-
plementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty medycz-
ne, Tran, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty chemiczno-
-farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Leki wzmacniające, Prepara-
ty witaminowe, Zioła lecznicze, Napary lecznicze, Herbata 
lecznicza, Środki bakteriobójcze, Leki pomocnicze [wspiera-
jące] do celów medycznych, Dodatki odżywcze, Dodatki wi-
taminowe i mineralne, Wody mineralne do celów medycz-
nych, Sole wód mineralnych, Żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, 
Nalewki do celów medycznych, Balsamiczne preparaty 
do celów medycznych, Środki zmniejszające apetyt do ce-
lów medycznych, Środki do leczenia oparzeń, Środki prze-
ciwbólowe, Syropy do użytku farmaceutycznego, Lecytyna 
do celów medycznych, Preparaty do leczenia migreny, Środ-
ki uspokajające, 35 Usługi bezobsługowych sklepów deta-
licznych w odniesieniu do żywności, Usługi sklepów deta-
licznych online związane z produktami kosmetycznymi i pie-
lęgnacyjnymi, Marketing internetowy, Usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji doty-
czących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem in-
ternetu, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośred-

nictwem internetu, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi handlowe 
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Interne-
tu, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu 
do napojów, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, 
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Pozyskiwa-
nie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Usługi rekla-
mowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z herbatami, Pośredniczenie w umo-
wach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suple-
mentami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetyczny-
mi, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów 
lojalnościowych dla klientów, Zarządzanie programami mo-
tywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Usługi w zakre-
sie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, Organizowanie, przeprowadzanie i nadzoro-
wanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, 
Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, Dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamó-
wień, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Skomputeryzowane usługi 
w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane 
zamówienia towarów, Zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy online.

(210) 547887 (220) 2022 10 06
(731) GOŁDA MILENA AGENCY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GALA WOMAN POWER
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Orga-
nizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingo-
wych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie 
targów biznesowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań 
biznesowych, Organizowanie aukcji, Organizowanie i pro-
wadzenie aukcji, Organizowanie i przeprowadzanie wyda-
rzeń promocyjnych, 36 Organizowanie wydarzeń mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 41 Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Konferencje (Organizo-
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wanie i prowadzenie -), Kursy samoświadomości [szkolenia], 
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Organizo-
wanie lokalnych wydarzeń kulturalnych.

(210) 547909 (220) 2022 10 06
(731) JANKI AGNIESZKA RADCA PRAWNY,  

Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) Legalmind
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
45 Usługi prawne.

(210) 547917 (220) 2022 10 06
(731) SUPERSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.05, 
26.04.18, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyj-
ne dla konsumentów w tym usługi sprzedaży detalicznej, 
hurtowej oraz wysyłkowej, także przez Internet oraz przez 
telezakupy w zakresie artykułów spożywczych, artykułów 
luksusowych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 
zdrowej żywności, produktów aptecznych, kosmetyków, 
perfum, leków, środków czystości, przyborów kuchennych, 
materiałów sanitarnych, proszków do prania i środków czy-
stości, artykułów metalowych, artykułów i przyrządów kon-
strukcyjnych, typu „zrób to sam”, artykułów ogrodowych, 
roślin, akcesoriów kwiaciarskich, ogrodniczych i artykułów 
florystycznych, akcesoriów samochodowych, rowerów, mo-
torowerów, mebli, artykułów kempingowych, komputerów, 
oprogramowania komputerowego, sprzętu elektronicz-
nego i narzędzi, urządzeń elektrycznych i urządzeń użytku 
domowego, sprzętu multimedialnego, akcesoriów multi-
medialnych, wyposażenia telekomunikacyjnego, maszyn, 
zabawek, gier, ozdób świątecznych, materiałów biurowych 
i drukowanych, materiałów papierniczych, materiałów de-
koracyjnych, przyborów szkolnych, produktów tytoniowych, 
odzieży, obuwia i akcesoriów, tekstyliów domowych, akce-
soriów podróżnych, przyrządów do rekreacji, sportu i fitness, 
produktów dla zwierząt, urządzeń fotograficznych, artyku-
łów fotograficznych, sprzętu fotograficznego, biżuterii i ze-
garków, Gromadzenie produktów do celów prezentacji oraz 
dokonywania transakcji handlowych przez osoby trzecie, 
prezentowanie towarów za pośrednictwem Internetu i me-
diów na potrzeby działalności handlowej, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom, promocje sprzeda-
ży dla osób trzecich, wynajem stoisk handlowych, wynajem 
i leasing wyposażenia placówek handlowych obejmujący 
sprzęt biurowy, fotokopiarki, maszyny sprzedające, kasy, lady, 
stanowiska sprzedaży i powierzchnie na cele reklamowe, 

37 Usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia dzia-
łalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru 
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług re-
montowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, 
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budo-
wania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty 
ziemne, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wy-
stroju wnętrz, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, Kawiarnia, Kafeterie [bufety], Lodziarnie, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Pizzerie, Przygotowywanie posiłków i napojów, Snack-bary, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi barów kawowych, Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, 
Usługi kateringowe, Usługi restauracji fast-food, Winiarnie, 
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 547978 (220) 2022 10 07
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALMUERRO
(510), (511) 29 Oliwki przetworzone, warzywa konserwowe, 
owoce konserwowe, bakalie, mieszanki bakaliowe, owoce 
suszone, orzechy przetworzone, wędliny, ryby przetworzo-
ne, nabiał, sery, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia, 30 Słodycze, przyprawy suche, przyprawy smako-
we, sosy, marynaty, tortille, kawy, 32 Soki, 33 Napoje alkoho-
lowe z wyjątkiem piwa.

(210) 547992 (220) 2022 10 10
(731) PANEK AGNIESZKA MISS PANK, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) missPANK
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, 42 Grafika artystyczna, 44 Salony 
tatuażu.

(210) 548052 (220) 2022 10 12
(731) STROJEK RADOSŁAW F.H.U. RADEX, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sport - dog

(531) 21.03.13, 03.01.08, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: ak-
cesoria szkoleniowe dla psów, elektroniczne obroże trenin-
gowe dla zwierząt, lokalizatory GPS dla zwierząt, obroże dla 
psów, smycze dla psów, smycze treningowe dla psów, szelki 
do prowadzenia psów, linki do prowadzenia psów, zabawki 
dla psów, szarpaki dla psów, saszetki na smakołyki dla psów, 
automaty do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 
sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, tory przeszkód dla 
psów, gwizdki treningowe dla psów, klikery dla psów, sto-
jaki na piłki, gryzaki dla psów obronnych, w szczególności 
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rękawy, nogawki, torebki, kliny, budy, kojce i legowiska dla 
zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, klatki 
kennelowe dla psów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: 
akcesoria szkoleniowe dla psów, elektroniczne obroże trenin-
gowe dla zwierząt, lokalizatory GPS dla zwierząt, obroże dla 
psów, smycze dla psów, smycze treningowe dla psów, szelki 
do prowadzenia psów, linki do prowadzenia psów, zabawki 
dla psów, szarpaki dla psów, saszetki na smakołyki dla psów, 
automaty do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, 
sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, tory przeszkód dla 
psów, gwizdki treningowe dla psów, klikery dla psów, stojaki 
na piłki, gryzaki dla psów obronnych, w szczególności ręka-
wy, nogawki, torebki, kliny, budy, kojce i legowiska dla zwie-
rząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, klatki kenne-
lowe dla psów.

(210) 548056 (220) 2022 10 11
(731) PIEKARNIA DUBIELAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA Dubielak

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 5 Chleb dla diabetyków, 30 Chleb, chleb bez-
drożdżowy, ciasta, enzymy do ciast, ciasta przekładane mię-
sem, ciasteczka, ciastka, aromaty do ciast inne niż olejki ete-
ryczne, ciasto w proszku, ciasto na ciastka, ciasto z owocami, 
ozdoby jadalne do ciast i ciasteczek, bułki, bułeczki słodkie, 
wyroby cukiernicze, mąka, potrawy na bazie mąki, mąka 
pszenna wysokiego gatunku, mąka spożywcza, produkty 
zbożowe, suszone zboże, produkty zbożowe.

(210) 548059 (220) 2022 10 11
(731) PIEKARNIA DUBIELAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUKIERNIA Dubielak

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.01, 26.11.06, 26.11.12

(510), (511) 30 Kawa, Herbata, Kakao, Czekolada, Cukier, Na-
miastki kawy, Chleb, Bułki, Ciastka, Wyroby cukiernicze i pie-
karnicze, Słodycze, Wyroby czekoladowe i czekoladopodob-
ne, Lody jadalne, Sosy do lodów.

(210) 548067 (220) 2022 10 12
(731) ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ONYNAIL
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do rąk, Kremy do paznokci.

(210) 548071 (220) 2022 10 12
(731) GAWECKI ARTUR, Grajewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 8 S EIGHT SLICES AMERICAN STYLE PIZZA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.21, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 27.07.21, 08.07.04

(510), (511) 16 Pudełka tekturowe na pizzę, 21 Pojemniki 
do napojów, Pojemniki termoizolacyjne na napoje, 29 Frytki, 
Frytki ziemniaczane, Mrożone frytki, Gotowe dania składa-
jące się głównie z mięsa, Gotowe dania warzywne, Gotowe 
dania z mięsa, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, Pizza, Świeża pizza.

(210) 548074 (220) 2022 10 12
(731) OKNOSTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonna Majątek
(540) (znak słowny)
(540) OKNOSTYL
(510), (511) 19 Okna niemetalowe, 37 Montaż stolarki okiennej.

(210) 548091 (220) 2022 10 12
(731) SOWA LUCJAN LUKA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) FURIA
(510), (511) 25 Odzież, Bluzy, Koszulki, Koszulki typu ra-
shguard, Spodenki, Spodnie, Legginsy, Staniki sportowe, 
Topy, Dresy, Maseczki na twarz (odzież), nie do celów me-
dycznych lub sanitarnych, Czapki, Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Kurtki.

(210) 548095 (220) 2022 10 12
(731) SEVEREX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Place Please
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 41 Usługi edukacyjne i roz-
rywkowe, Usługi w zakresie gier świadczone online z sieci 
komputerowej, 42 Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego oraz sprzętu komputerowego.

(210) 548108 (220) 2022 10 12
(731) Dl FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) DI DAILY
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Opro-
gramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie 
do przechowywania cyfrowego, Oprogramowanie kom-
puterowe do organizowania i przeglądania filmów, Opro-
gramowanie komputerowe do wyświetlania mediów cy-
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frowych, Oprogramowanie do zarządzania zawartością 
serwisów internetowych, Oprogramowanie do serwera 
plików, 38 Usługi zapewniania dostępu do portali oraz 
platform w Internecie, w szczególności dotyczących te-
matyki filmowej oraz adaptacji i modyfikacji materiałów 
multimedialnych, Usługi zapewniania dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali interne-
towych, 41 Usługi montażu filmów, Usługi montażu taśm 
wideo, Usługi adaptacji i montażu kinematograficznego, 
Usługi produkcji filmów i seriali, Usługi studiów filmowych, 
Usługi nagrywania filmów na taśmach wideo, Usługi studia 
nagrań, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produk-
cji filmowej, Usługi dystrybucji filmów i seriali.

(210) 548111 (220) 2022 10 13
(731) WIECZOREK PAWEŁ, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Food & Drink EKIPLA

(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.01.24, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.24, 29.01.13

(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłu-
maczenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów.

(210) 548132 (220) 2022 10 13
(731) KLIMCZAK HUBERT IT PARTNER, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tip.pl

(531) 26.04.04, 24.17.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich sprzę-
tu komputerowego, monitorów, komputerów, komputerów 
przenośnych, drukarek, serwerów, peryferii komputerowych, 
akcesoriów komputerowych, telefonów, podzespołów kom-
puterowych, kamer, pozwalające nabywcy oglądać oraz ku-
pować te towary, w szczególności na stronie internetowej, 
a także w sklepach detalicznych i hurtowych, 37 Instalowanie, 
konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputero-
wego sprzętu peryferyjnego, 42 Wynajem sprzętu kompute-
rowego, Wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów.

(210) 548147 (220) 2022 10 13
(731) WĘDZARNIA CZYŻEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Wędzarnia CZYŻEW

(531) 01.01.01, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wędzonki, Pasztety, Kiełbasy, 
Pasztety mięsne, Mięsne wyroby garmażeryjne, Wyroby po-
drobowe, Wędliny dojrzewające, Konserwy mięsne, Ekstrak-
ty mięsne, Smalec, Drób, Dziczyzna, 35 Sprzedaż detaliczna 
mięsa i przetworów mięsnych, Sprzedaż hurtowa mięsa 
i przetworów mięsnych, Sprzedaż internetowa mięsa i prze-
tworów mięsnych.

(210) 548149 (220) 2022 10 13
(731) ARES R.E. WAWROWSCY - SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Moska Style
(510), (511) 1 Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku 
w produkcji żywności i napojów, w szczególności substancje 
chemiczne do fermentacji i produkcji wina, bakteriocydy sto-
sowane przy produkcji wina, preparaty do klarowania wina 
i moszczu, środki do konserwacji i klarowania piwa, enzymy 
dla przemysłu spożywczego, materiały i preparaty do filtracji 
płynnych produktów spożywczych, pektyna dla przemysłu 
spożywczego, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spo-
żywczego, 30 Aromaty do żywności, Aromaty do napojów 
inne niż oleje esencyjne, Aromaty kawowe, Aromaty wanilii, 
Syrop cukrowy, Esencje do artykułów żywnościowych z wy-
jątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, Słód i eks-
trakty słodowe do celów spożywczych, Słodziki naturalne, 
Melasa do celów spożywczych, Drożdże, w szczególności 
drożdże do fermentacji alkoholowej, Zaczyn drożdżowy, 
Drożdże w proszku, Ekstrakty z drożdży.

(210) 548150 (220) 2022 10 13
(731) ARES R.E. WAWROWSCY - SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Turbo Fruit
(510), (511) 1 Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku 
w produkcji żywności i napojów, w szczególności substancje 
chemiczne do fermentacji i produkcji wina, bakteriocydy sto-
sowane przy produkcji wina, preparaty do klarowania wina 
i moszczu, środki do konserwacji i klarowania piwa, enzymy 
dla przemysłu spożywczego, materiały i preparaty do filtracji 
płynnych produktów spożywczych, pektyna dla przemysłu 
spożywczego, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spo-
żywczego, 30 Aromaty do żywności, Aromaty do napojów 
inne niż oleje esencyjne, Aromaty kawowe, Aromaty wanilii, 
Syrop cukrowy, Esencje do artykułów żywnościowych z wy-
jątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, Słód i eks-
trakty słodowe do celów spożywczych, Słodziki naturalne, 
Melasa do celów spożywczych, Drożdże, w szczególności 
drożdże do fermentacji alkoholowej, Zaczyn drożdżowy, 
Drożdże w proszku, Ekstrakty z drożdży.
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(210) 548151 (220) 2022 10 13
(731) ARES R.E. WAWROWSCY - SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) T3
(510), (511) 1 Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku 
w produkcji żywności i napojów, w szczególności substancje 
chemiczne do fermentacji i produkcji wina, bakteriocydy sto-
sowane przy produkcji wina, preparaty do klarowania wina 
i moszczu, środki do konserwacji i klarowania piwa, enzymy 
dla przemysłu spożywczego, materiały i preparaty do filtracji 
płynnych produktów spożywczych, pektyna dla przemysłu 
spożywczego, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spo-
żywczego, 30 Aromaty do żywności, Aromaty do napojów 
inne niż oleje esencyjne, Aromaty kawowe, Aromaty wanilii, 
Syrop cukrowy, Esencje do artykułów żywnościowych z wy-
jątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, Słód i eks-
trakty słodowe do celów spożywczych, Słodziki naturalne, 
Melasa do celów spożywczych, Drożdże, w szczególności 
drożdże do fermentacji alkoholowej, Zaczyn drożdżowy, 
Drożdże w proszku, Ekstrakty z drożdży.

(210) 548152 (220) 2022 10 13
(731) ARES R.E. WAWROWSCY - SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Topferm Pro
(510), (511) 1 Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku 
w produkcji żywności i napojów, w szczególności substancje 
chemiczne do fermentacji i produkcji wina, bakteriocydy sto-
sowane przy produkcji wina, preparaty do klarowania wina 
i moszczu, środki do konserwacji i klarowania piwa, enzymy 
dla przemysłu spożywczego, materiały i preparaty do filtracji 
płynnych produktów spożywczych, pektyna dla przemysłu 
spożywczego, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spo-
żywczego, 30 Aromaty do żywności, Aromaty do napojów 
inne niż oleje esencyjne, Aromaty kawowe, Aromaty wanilii, 
Syrop cukrowy, Esencje do artykułów żywnościowych z wy-
jątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, Słód i eks-
trakty słodowe do celów spożywczych, Słodziki naturalne, 
Melasa do celów spożywczych, Drożdże, w szczególności 
drożdże do fermentacji alkoholowej, Zaczyn drożdżowy, 
Drożdże w proszku, Ekstrakty z drożdży.

(210) 548154 (220) 2022 10 13
(731) DI FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Di DAILY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do prze-
chowywania cyfrowego, Oprogramowanie komputerowe 
do organizowania i przeglądania filmów, Oprogramowanie 
komputerowe do wyświetlania mediów cyfrowych, Opro-
gramowanie do zarządzania zawartością serwisów inter-
netowych, Oprogramowanie do serwera plików, 38 Usługi 
zapewniania dostępu do portali oraz platform w Internecie, 
w szczególności dotyczących tematyki filmowej oraz ada-

ptacji i modyfikacji materiałów multimedialnych, Usługi za-
pewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali internetowych, 41 Usługi montażu filmów, 
Usługi montażu taśm wideo, Usługi adaptacji i montażu ki-
nematograficznego, Usługi produkcji filmów i seriali, Usługi 
studiów filmowych, Usługi nagrywania filmów na taśmach 
wideo, Usługi studia nagrań, Usługi obsługi technicznej i or-
ganizacyjnej produkcji filmowej, Usługi dystrybucji filmów 
i seriali.

(210) 548156 (220) 2022 10 13
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 06.03.06, 27.05.01
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budow-
lanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania 
nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, 
usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi 
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w za-
kresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie 
inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, przygoto-
wywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie 
nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, 
usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wy-
konywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie 
garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projek-
tów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru 
Inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projekto-
wania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w za-
kresie projektowania architektonicznego i budowlanego,  
44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół bu-
dynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych.

(210) 548168 (220) 2022 10 14
(731) FARMAWHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BUDOLIN
(510), (511) 2 Preparaty do obróbki drewna i jego konser-
wacji, Preparaty do obróbki końcowej drewna, Ochronne 
powłoki powierzchniowe do drewna, Oleje do konserwa-
cji drewna, Powłoki do drewna, Preparaty zabezpieczające 
przed psuciem się drewna, Wykończenia podłóg drew-
nianych, Bejce do drewna, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
towarów: preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji, 
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preparaty do obróbki końcowej drewna, ochronne powłoki 
powierzchniowe do drewna, oleje do konserwacji drewna, 
powłoki do drewna, preparaty zabezpieczające przed psu-
ciem się drewna, wykończenia podłóg drewnianych, bejce 
do drewna, Usługi sprzedaży hurtowej towarów: preparaty 
do obróbki drewna i jego konserwacji, preparaty do obrób-
ki końcowej drewna, ochronne powłoki powierzchniowe 
do drewna, oleje do konserwacji drewna, powłoki do drew-
na, preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna, 
wykończenia podłóg drewnianych, bejce do drewna, Rekla-
ma, Promocja sprzedaży.

(210) 548201 (220) 2022 10 17
(731) OLSZER PAULINA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYSZNA FABRYKA

(531) 15.07.01, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Kontraktowe usługi w za-
kresie żywności, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywa-
nie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi 
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi dorad-
cze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Usługi cateringu zewnętrznego, Or-
ganizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Catering w ka-
feteriach szybkiej obsługi, Usługi kateringowe, Usługi katerin-
gowe dla firm, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, 44 Profesjonalne doradztwo związane z dietą, 
Usługi doradcze związane z dietą, Usługi w zakresie plano-
wania diety odchudzającej, Usługi świadczone przez diete-
tyków, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi 
doradcze w zakresie dietetyki, Usługi dietetyków, Udzielanie 
informacji związanych z suplementami diety i odżywczy-
mi, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety 
i odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego, Poradnictwo dietetyczne, 
Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Planowa-
nie i nadzorowanie diety, Doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
Doradztwo dietetyczne.

(210) 548208 (220) 2020 07 02
(731) Bactolife A/S, Kopenhaga, DK
(540) (znak słowny)
(540) BACTOLIFE
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Lecznicze dodatki 
do żywności, Proteiny stosowane jako suplementy diety 
(nielecznicze), Suplementy diety do celów weterynaryjnych, 
Dodatki odżywcze do karmy dla zwierząt do celów nieme-

dycznych, Suplementy żywnościowe do karmy dla zwierząt, 
Nielecznicze dodatki do pasz zwierzęcych do użytku jako su-
plementy odżywcze, Dodatki do pasz zwierzęcych, Prepara-
ty chemiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, Pre-
paraty biologiczne do użytku medycznego i weterynaryjne-
go, Preparaty stosowane jako dodatki do karm dla zwierząt 
[nielecznicze], Żywność medyczna pomagająca zachować 
właściwą równowagę mikroflory jelitowej.

(210) 548215 (220) 2022 10 17
(731) STELMASZYK ROMUALD, Kościan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA MOTOCYKLOWA STOP ŚMIERCI KOŚCIAN

(531) 18.01.21, 03.07.17, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.13
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 548222 (220) 2022 10 17
(731) Cintana Education, LLC, Chicago, US
(540) (znak słowny)
(540) CINTANA
(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania oraz opro-
gramowanie wstępnie nagrane do zastosowania w pro-
jektowaniu programów edukacyjnych i zarządzaniu nimi, 
Edukacyjne oprogramowanie do pobrania oraz edukacyjne 
oprogramowanie wstępnie nagrane dotyczące kształcenia 
policealnego, kształcenia w szkołach wyższych, dotyczące 
analiz danych studentów oraz do łączenia uczniów z usłu-
gami wsparcia i usługami dotyczącymi kariery, 35 Usługi 
reklamowe i marketingowe online, Usługi rekrutacji studen-
tów do szkół wyższych, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w dziedzinie edukacji, 41 Usługi 
edukacyjne w postaci kursów i programów nauczania na po-
ziomie policealnym i uniwersyteckim, Usługi edukacyjne, 
mianowicie projektowanie programów edukacyjnych w po-
staci opracowywania programów nauczania dla edukatorów 
i zarządzanie programami edukacyjnymi w formie organizo-
wania i prowadzenia programów edukacyjnych w dziedzinie 
nauczania na poziomie policealnym i uniwersyteckim, Usłu-
gi konsultacyjne w dziedzinie edukacji, Usługi zarządzania 
w dziedzinie edukacji, mianowicie organizowanie i prowa-
dzenie programów edukacyjnych w dziedzinie nauczania 
na poziomie policealnym i uniwersyteckim, Usługi projekto-
wania programów edukacyjnych w formie opracowywania 
programów nauczania dla edukatorów, 42 Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do użytku w dziedzinie 
projektowania programów edukacyjnych i zarządzania nimi, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania dydak-
tycznego, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmująca 
oprogramowanie do użytku w dziedzinie projektowania 
programów edukacyjnych i zarządzania nimi, Oprogramo-
wania jako usługa (SaaS) obejmująca oprogramowanie edu-
kacyjne.
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(210) 548290 (220) 2022 10 18
(731) SBU PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo
(540) (znak słowny)
(540) SBU PARK
(510), (511) 19 Budynki oraz lokale w kompleksach miesz-
kalnych, niemieszkalnych, komercyjnych i logistycznych, 
35 Usługi w zakresie promocji obrotu nieruchomościami 
mieszkalnymi, Usługi w zakresie: organizowania, prowa-
dzenia marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów 
lokalowych, 36 Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu 
nieruchomościami, sprzedaży domów oraz lokali mieszkal-
nych i użytkowych, Usługi w zakresie organizowania prze-
targów na rynku obrotu nieruchomościami, powierzchniami 
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi oraz gruntami, Usługi 
w zakresie pozyskiwania nieruchomości przeznaczonych 
do najmu, oraz ich sprzedaży, użyczenia, Pomoc w zarzą-
dzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, Usłu-
gi w zakresie administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, usługi agencji mieszkaniowych, 
usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w kupnie - sprze-
daży nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajmo-
wanie mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, Sprzedaż 
domów, lokali użytkowych i mieszkalnych, Usługi w zakresie 
finansowania inwestycji, Usługi wynajmowania obiektów 
handlowych, biurowych oraz usługowych, Wynajmowanie 
powierzchni użytkowych w centrach handlowo - rozryw-
kowych, administrowanie tymi centrami oraz pobieranie 
czynszu, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, Usługi w zakresie wyceny powierzchni użyt-
kowej w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, 
doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, wy-
cena nieruchomości, leasing nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami miesz-
kalnymi i zespołami osiedlowymi, Usługi związane z zarzą-
dzaniem, administrowaniem i wynajmem obiektów spor-
towych, rekreacyjnych i rozrywkowych, Usługi związane 
z zarządzaniem, administrowaniem i wynajmem obiektów 
niemieszkalnych, komercyjnych i logistycznych, Wynajem 
pomieszczeń (schowków) do magazynowania, 37 Usługi 
ogólnobudowlane i remontowo-budowlane oraz instala-
cyjne w zakresie: instalacji wodno-kanalizacyjnych, insta-
lacji elektrycznych, instalacji przeciwpożarowych, instalacji 
systemów odgromowych, Usługi w zakresie wznoszenia 
różnorodnych obiektów budowlanych, usługi wykonywa-
nia specjalistycznych robót budowlanych, wykonywania 
robót wykończeniowych oraz instalacji budowlanych, Kon-
serwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, naprawy: 
budowa i naprawa magazynów, Przygotowania terenu pod 
inwestycję, podział gruntu, Usługowe sprzątanie obiektów, 
Usługi realizacji i nadzoru w zakresie przedsięwzięć inwe-
stycyjnych polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży, 
wynajmu lub użyczenia, 39 Usługi transportowe, usługi 
magazynowania, Wynajmowanie magazynów, pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi związane z gromadzeniem 
i przechowywaniem towarów w magazynach lub innych 
budynkach w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub 
kradzieżą, Usługi związane z wynajmem środków transpor-
tu, Usługi logistyczne, magazynowania i transportowe re-
alizowane w kompleksach budynków o takim charakterze, 
42 Usługi w zakresie projektowania, aranżacji i wykańczania 
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, niemieszkal-
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi pro-
jektowe w zakresie budownictwa.

(210) 548292 (220) 2022 10 18
(731) BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RANO

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe elementy dachowe, Metalowe ele-
menty budowlane, Elementy metalowe w postaci rozgałęź-
ników rurowych, Metalowe elementy łączące do rynien, Me-
talowe elementy sufitowe, Dachowe rynny metalowe, Me-
talowe rynny, Rynny aluminiowe, Rynny metalowe do roz-
praszania wody ściekowej, Rynny metalowe do rozpraszania 
wody deszczowej, Rynny metalowe do zbierania wody ście-
kowej, Rynny metalowe do zbierania wody deszczowej, Ryn-
ny ściekowe metalowe, Deski dachowe z metalu, Haki do da-
chówek, Łupki, płytki dachowe (Zaczepy do -) metalowe, 
Metalowe materiały dachowe, Metalowe pokrycia dachowe 
z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, Metalowe pokry-
cia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, 
Metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne, 
11 Wentylatory dachowe, 19 Niemetalowe elementy łączące 
do rynien, Wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, 
Rynny dachowe, nie z metalu, Rynny (Dachowe -) niemeta-
lowe, Rynny deszczowe, nie z metalu, Rynny niemetalowe, 
Rynny (niemetalowe -) zsypowe do celów budowlanych.

(210) 548314 (220) 2022 10 19
(731) MISIAK TOMASZ MANPRO, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) MANPRO APARTMENTS
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, Biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Pensjonaty, domy gościnne, Pensjonaty, Świad-
czenie usług przez hotele i motele, Tymczasowe zakwatero-
wanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
zakwaterowania tymczasowego, Ośrodki wypoczynko-
we, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach 
i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajem pokoi jako tymczaso-
wego zakwaterowania.

(210) 548346 (220) 2022 10 19
(731) RODŹ ARTUR ADIAMO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ADIAMO
(510), (511) 14 Agaty, akcesoria do biżuterii, akcesoria do wy-
robu biżuterii, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamieni 
szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachet-
nych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla 
dzieci, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria fantazyjna, 
biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria 
szlachetna, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżu-
teria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wyko-
nana z kamieni szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżute-
ria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kryształu, biżuteria 
z kamieni szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki (biżuteria), 
bransoletki charytatywne, bransoletki z haftowanej tkani-
ny (biżuteria), bransoletki na kostkę, bransoletki pozłacane, 
bransoletki z metali szlachetnych, bransolety, bransolety ob-
ręcze, breloczki do kluczy, breloczki do kluczy jako biżuteria 
(ozdoby), breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, 
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broszki (biżuteria), broszki pokryte złotem (biżuteria), charmsy, 
cyrkonia, części i akcesoria do biżuterii, diadem, diamenty, drut 
złoty, druciki z metali szlachetnych (biżuteria), fantazyjna biżu-
teria, gagat nieprzetworzony lub półprzetworzony, iryd, jadeit 
(biżuteria), kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszla-
chetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, kamienie szla-
chetne (klejnoty), kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, kasetki na biżuterię (szkatułki), kasety do pre-
zentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, kolczyki do uszu, 
kolczyki-koło, kolczyki pozłacane, kolczyki wiszące, koraliki 
do wyrobu biżuterii, krzyżyki (biżuteria), łańcuszki (biżuteria), 
łańcuszki jubilerskie, medale, medalion (biżuteria), monety, na-
szyjniki, naszyjniki (biżuteria), naszyjniki z metali szlachetnych, 
nici z metali szlachetnych (biżuteria), nici ze srebra (biżuteria), 
obrączki ślubne, oliwin (kamienie szlachetne), oliwin (peridot), 
opal, oprawy będące częścią biżuterii, oszlifowane diamenty, 
ozdoby (biżuteria), ozdoby do uszu w postaci biżuterii, pallad, 
pallad i jego stopy, perły, perły (biżuteria), perły hodowlane, 
perły naturalne, perły sztuczne, perydot, pierścionki, pier-
ścionki (biżuteria), pierścionki (biżuteria) z metali szlachetnych, 
pierścionki pozłacane, pierścionki w całości z drogich kamieni, 
pierścionki (wyroby jubilerskie), pierścionki zaręczynowe, pier-
ścionki złote, platyna, platyna i jej stopy, pozłacane naszyjniki, 
pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, rod, różańce, rubin, 
spinel, spinki do krawatów, spinki do mankietów, srebrne bran-
soletki, srebrne kolczyki, srebrne pierścionki, srebro, sygnety, 
szafiry, szmaragdy, szpilki (biżuteria), szpilki do krawatów, szpil-
ki ozdobne, tanzanit będący kamieniem szlachetnym, topaz, 
turmaliny, wisiorki, wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, 
wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie (biżuteria), wyroby ju-
bilerskie dla zwierząt, wyroby jubilerskie z perłami, zapięcia 
do biżuterii, zapięcia do naszyjników, zawieszki, zawieszki 
do bransoletek, zawieszki do naszyjników, złote bransoletki, 
złote kolczyki, złote łańcuszki, złote łańcuszki kwadratowe, zło-
te naszyjniki, złoto, złoto i jego stopy.

(210) 548348 (220) 2022 10 19
(731) RODŹ ARTUR ADIAMO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ADIAMO WE LOVE DIAMONDS
(510), (511) 14 Agaty, akcesoria do biżuterii, akcesoria do wy-
robu biżuterii, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamieni 
szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachet-
nych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla 
dzieci, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria fantazyjna, 
biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, biżuteria 
szlachetna, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżu-
teria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wyko-
nana z kamieni szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżute-
ria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kryształu, biżuteria 
z kamieni szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki (biżuteria), 
bransoletki charytatywne, bransoletki z haftowanej tkani-
ny (biżuteria), bransoletki na kostkę, bransoletki pozłacane, 
bransoletki z metali szlachetnych, bransolety, bransolety ob-
ręcze, breloczki do kluczy, breloczki do kluczy jako biżuteria 
(ozdoby), breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, 
broszki (biżuteria), broszki pokryte złotem (biżuteria), charmsy, 
cyrkonia, części i akcesoria do biżuterii, diadem, diamenty, drut 
złoty, druciki z metali szlachetnych (biżuteria), fantazyjna biżu-
teria, gagat nieprzetworzony lub półprzetworzony, iryd, jadeit 
(biżuteria), kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszla-
chetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, kamienie szla-
chetne (klejnoty), kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, kasetki na biżuterię (szkatułki), kasety do pre-
zentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, kolczyki do uszu, 

kolczyki-koło, kolczyki pozłacane, kolczyki wiszące, koraliki 
do wyrobu biżuterii, krzyżyki (biżuteria), łańcuszki (biżuteria), 
łańcuszki jubilerskie, medale, medalion (biżuteria), monety, na-
szyjniki, naszyjniki (biżuteria), naszyjniki z metali szlachetnych, 
nici z metali szlachetnych (biżuteria), nici ze srebra (biżuteria), 
obrączki ślubne, oliwin (kamienie szlachetne), oliwin (peridot), 
opal, oprawy będące częścią biżuterii, oszlifowane diamenty, 
ozdoby (biżuteria), ozdoby do uszu w postaci biżuterii, pallad, 
pallad i jego stopy, perły, perły (biżuteria), perły hodowlane, 
perły naturalne, perły sztuczne, perydot, pierścionki, pier-
ścionki (biżuteria), pierścionki (biżuteria) z metali szlachetnych, 
pierścionki pozłacane, pierścionki w całości z drogich kamieni, 
pierścionki (wyroby jubilerskie), pierścionki zaręczynowe, pier-
ścionki złote, platyna, platyna i jej stopy, pozłacane naszyjniki, 
pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, rod, różańce, rubin, 
spinel, spinki do krawatów, spinki do mankietów, srebrne bran-
soletki, srebrne kolczyki, srebrne pierścionki, srebro, sygnety, 
szafiry, szmaragdy, szpilki (biżuteria), szpilki do krawatów, szpil-
ki ozdobne, tanzanit będący kamieniem szlachetnym, topaz, 
turmaliny, wisiorki, wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, 
wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie (biżuteria), wyroby ju-
bilerskie dla zwierząt, wyroby jubilerskie z perłami, zapięcia 
do biżuterii, zapięcia do naszyjników, zawieszki, zawieszki 
do bransoletek, zawieszki do naszyjników, złote bransoletki, 
złote kolczyki, złote łańcuszki, złote łańcuszki kwadratowe, zło-
te naszyjniki, złoto, złoto i jego stopy.

(210) 548351 (220) 2022 10 20
(731) GENWAY MARCIN MAZUREK  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESTLAN

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 6 Przewody antenowe [inne niż elektryczne], 
9 Kable do anten, Kable do komputerów, Kable do głośni-
ków, Kable do mikrofonów, Kable do nadawania i odbierania 
sygnałów telewizji kablowej, Kable do przewodzenia sygnału 
dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunika-
cji, Kable do transmisji danych, Kable do transmisji sygnału 
elektrycznego, Kable elektroniczne, Kable elektryczne, Ka-
ble elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, Kable 
i przewody elektryczne, Kable koncentryczne, Kable optycz-
ne, Kable optyczne [światłowody], Kable światłowodowe, 
Kable telekomunikacyjne, Kable telefoniczne, Kable wideo.

(210) 548356 (220) 2022 10 19
(731) PREMIUM WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meb

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 9 Akumulatory elektryczne, amperomierze, ba-
terie do oświetlenia, baterie wysokonapięciowe, bezpiecz-
niki topikowe i automatyczne, cewki elektryczne, druty 
i przewody elektryczne, kable energetyczne, elektryczne 
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instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenie kon-
trolno-pomiarowe i sterujące, gniazda, wtyczki i inne kontak-
ty elektryczne, instalacje elektryczne, instalacje do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, przełączniki elek-
tryczne, szafy rozdzielcze, złącza do przewodów elektrycz-
nych, 11 Aparatura i instalacje chłodnicze, armatura do pie-
ców, autoklawy, bojlery, grzejniki co, aparatura i instalacje 
chłodnicze, rekuperatory ciepła, dmuchawy, wymienniki 
ciepła, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, armatura re-
gulacyjna i bezpieczeństwa urządzeń gazowych, instalacje 
wodociągowe, instalacje klimatyzacyjne, lampy elektryczne, 
urządzenia elektryczne, 35 Agencje importowo-eksportowe, 
informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy 
danych, dobór personelu, rekrutacja personelu, przygotowa-
nie zeznań podatkowych, pośrednictwo pracy, psychotech-
nika, public relations, 37 Budownictwo, budowanie i konser-
wacja rurociągów, budownictwo przemysłowe, instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, instalacja i naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń wen-
tylacyjnych i klimatycznych, izolowanie budynków, montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, rozbiór-
ka budynków, usługi dekarskie, wynajem sprzętu budowla-
nego, zabezpieczenie budynków przed wilgocią.

(210) 548368 (220) 2022 10 20
(731) BŁACHOWIAK ANNA, Bytom 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMILE CLINIC

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 Pomoc stomatologiczna, Stomatologia z se-
dacją, Usługi protetyki stomatologicznej, Doradztwo zwią-
zane ze stomatologią, Usługi mobilnej opieki stomatolo-
gicznej, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi 
doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi 
stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi 
stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi 
stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Konsultacje 
dentystyczne, Usługi asystenta dentysty, Usługi kliniki den-
tystycznej, Wstawianie kamieni szlachetnych do protez den-
tystycznych, Medycyna estetyczna, Wykonywanie zabiegów 
medycyny estetycznej.

(210) 548371 (220) 2022 10 20
(731) DYKSIŃSKI PAWEŁ PC DOKTOR, Karczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PC doktor

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24
(510), (511) 35 Sprzedaż oprogramowania komputerowego, 
42 Wdrażanie oprogramowania komputerowego.

(210) 548387 (220) 2022 10 20
(731) DEMIROV HRISTO KO4EX, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AMODAZ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Spodnie, 
Bluzy sportowe, Koszule, Szorty, Kurtki, Płaszcze, Spódnice, 
Sukienki damskie, Bluzki, Bielizna, Swetry, T-shirty z krótkim 
rękawem, Odzież sportowa, Rękawiczki, Ubrania codzienne, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej online oraz sprzedaży hurto-
wej związane z następującymi produktami: odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, spodnie, bluzy sportowe, koszule, szorty, 
kurtki, płaszcze, spódnice, sukienki, sukienki damskie, bluzki, 
bielizna, swetry, t-shirty z krótkim rękawem, odzież sportowa, 
rękawiczki, ubrania codzienne.

(210) 548389 (220) 2022 10 20
(731) ABEDIK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Abedik DRUKARNIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 16 Papier, tektura i wyroby z tych materiałów 
nie ujęte w innych klasach, Druki, Materiały introligatorskie, 
Materiały fotograficzne, Materiały piśmienne, Obrazy, Bro-
szury, Książki, Kartonaże, Fotografie, Odbitki fotograficzne, 
Foto-plakaty, Plakaty z papieru lub tektury, Karty pocztowe, 
Czasopisma, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), Czcionki drukarskie, Matryce, Albumy, 
Fotoksiążki, Fotoalbumy, Ramki do fotografii, Koperty, Kata-
logi z fotografiami na nośniku papierowym, Druki akcyden-
sowe i zwarte, Ozdoby poligraficzne, Papeterie, 35 Usługi 
zarządzania zbiorami informatycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej następujących towarów: produkty 
poligraficzne, artykuły papiernicze, gadżety z wykorzysta-
niem fotografii, papier, tektura, druki, materiały introliga-
torskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, ob-
razy, broszury, książki, druki, kartonaże, fotografie, odbitki 
fotograficzne, foto-plakaty, plakaty z papieru lub tektury, 
karty pocztowe, czasopisma, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej następujących towarów: kleje do materiałów pi-
śmiennych lub do celów domowych, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), czcionki drukarskie, 
matryce, albumy, fotoksiążki, fotoalbumy, ramki do fotogra-
fii, urządzenia do oprawiania i naklejania fotografii, koper-
ty, gilotyny do papieru, katalogi z fotografiami na nośniku 
papierowym, druki akcydensowe i zwarte, ozdoby poligra-
ficzne, papeterie, Elektroniczne przechowywanie obrazów 
fotograficznych, Usługi reklamowe, marketingowe, Usługi 
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wykonywania zdjęć w celach reklamowych, Usługi sortowa-
nia danych oraz wyszukiwania danych w bazach kompute-
rowych, w plikach komputerowych, Usługi zarządzania oraz 
administrowania przedsiębiorstwem, Usługi wykonywania 
czynności biurowych, Wykonywanie fotokopii, 40 Usługi 
poligraficzne, Introligatorstwo, Laminowanie, Usługi dru-
karni, Usługi druku na różnych powierzchniach, Sitodruk, 
Typografia, Litografia, Offset, Termonadruk, Wytłaczanie 
wzorów na wykrojach, Drukowanie rysunków, Drukowanie 
wzorców, Transferowy druk sublimacyjny, Druk cyfrowy, 
Obróbka i przetwarzanie papieru, Usługi informacyjne do-
tyczące druku, poligrafii, obróbki materiałów, Usługi infolinii 
realizowanej poprzez telefon oraz za pośrednictwem Inter-
netu dotyczącej poligrafii, drukarń, druku, Usługi w zakresie 
przetwarzania i opracowywania on-line grafiki cyfrowej, 
mianowicie obróbka obrazów cyfrowych oraz usługi dru-
kowania (wywoływania) on-line obrazów cyfrowych na pa-
pierze fotograficznym lub towarach, Usługi laboratorium 
fotograficznego, Wykańczanie zdjęć, Wywoływanie filmów 
fotograficznych, Powiększanie, trawienie, wykonywanie 
odbitek, przetwarzanie i wykonywanie reprodukcji fotogra-
ficznych, Obróbka filmów, Drukowanie, grawerowanie oraz 
cyfrowe nakładanie obrazów na towary, Wypożyczanie 
urządzeń do wykonywania odbitek i przetwarzania zdjęć, 
Usługi w zakresie doradztwa, informacji i konsultingu doty-
czące uprzednio wymienionych usług.

(210) 548399 (220) 2022 10 20
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) astra
(510), (511) 9 Kaski zabezpieczające.

(210) 548402 (220) 2022 10 21
(731) OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ 

DONI COR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReCulter

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.04, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 1 Wapno rolnicze, Wapno do użytku w rolnic-
twie.

(210) 548424 (220) 2022 10 21
(731) TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 1 Chemiczne środki czyszczące do stosowania 
w procesach przemysłowych, Preparaty do czyszczenia 
przemysłowego stosowane w procesach produkcyjnych, 
Ciecze do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych, 
Detergenty do czyszczenia [część procesów produkcyj-
nych], Mieszaniny czyszczące w postaci cieczy używane 

w procesach produkcyjnych, Detergenty do systemów au-
tomatycznego czyszczenia, jako część procesów produk-
cyjnych, Chemikalia czyszczące, Rozpuszczalniki do czysz-
czenia do użytku w procesach produkcji, Rozpuszczalniko-
we środki czyszczące na bazie wody do użytku w proce-
sach produkcyjnych.

(210) 548454 (220) 2022 10 23
(731) TAXVISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) taxvisor Doradztwo i księgowość

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo z zakresu księgowości, Księgo-
wość, Księgowość administracyjna, Księgowość i prowa-
dzenie ksiąg, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie 
księgowości przedsiębiorstwa, Rachunkowość, księgowość 
i audyt, Rachunkowość, w szczególności księgowość, Skom-
puteryzowana księgowość, Usługi konsultingowe w zakre-
sie księgowości podatkowej, Usługi w zakresie księgowości 
i rachunkowości, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, 
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządza-
nia przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, 41 Kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, 
Usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości.

(210) 548455 (220) 2022 10 23
(731) COMERT MESUT, Tuszyn
(540) (znak słowny)
(540) Sergio di Mare
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Paski, Paski 
materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], 
Paski tekstylne, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprze-
daż za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
a także przez strony internetowe towarów branż: odzieżowa, 
w tym również obuwie i nakrycia głowy, paski skórzane, tor-
by, plecaki, portfele.

(210) 548466 (220) 2022 10 24
(731) STEFANOWSKA-KOS IGA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRYGADA ŚWIĘTOKRZYSKA RODAKÓW KAMRATÓW
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.01, 26.01.04, 
06.01.04, 24.13.02, 03.11.10, 24.01.09, 25.05.02

(510), (511) 45 Pisanie prywatnych listów, Badania i analizy 
polityczne, Organizowanie spotkań politycznych, Usługi lob-
bystyczne, inne niż w celach handlowych, Usługi polityczne, 
Usługi prawne, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia.

(210) 548477 (220) 2022 10 24
(731) PROAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierutów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TopGun 050 CS

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, Produkty 
chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Odżywki 
dla roślin, Mieszanki regulujące wzrost roślin, Biostymulatory 
roślin, Środki wzmacniające dla roślin, Preparaty odżywcze 
dla roślin, Naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające 
wzrost roślin, Preparaty chemiczne do zapobiegania pato-
gennym infekcjom u roślin, Chemikalia do stosowania w za-
pobieganiu szkód ekologicznych u roślin, Środki powierzch-
niowo czynne do użytku w rolnictwie, przemyśle, leśnictwie, 
Zaprawy do nasion, Mikroorganizmy do stymulacji wzrostu 
roślin, Mikroorganizmy do degradacji toksyn [inne niż do ce-
lów medycznych], Żywe mikroorganizmy, inne niż do użytku 
medycznego lub celów weterynaryjnych, Organizmy mikro-
biotyczne, inne niż do użytku medycznego, 5 Pestycydy, 
Pestycydy rolnicze, Środki chemiczne dla leśnictwa [herbi-
cydy], Środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], Insekty-
cydy, Środki do zwalczania mikrobów, Preparaty do niszcze-
nia i odstraszania robactwa, Biocydy, Biopestycydy rolnicze, 
Herbicydy do użytku w rolnictwie, Herbicydy, Insektycydy 
do użytku w rolnictwie, Fungicydy, Fungicydy do użytku 
w rolnictwie, Pestycydy do celów ogrodniczych.

(210) 548478 (220) 2022 10 24
(731) KUŁACH MARCIN MK, Malinowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARELMA

(531) 15.07.01, 01.15.03, 05.13.15, 27.05.01
(510), (511) 7 Zespoły prądotwórcze do użytku z silnikami.

(210) 548489 (220) 2022 10 24
(731) GASZYŃSKI MICHAŁ SERIO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERio

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału.

(210) 548492 (220) 2022 10 24
(731) CREATOR-COMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 26 Ozdobne zawieszki do okularów.

(210) 548494 (220) 2022 10 24
(731) CHĘCZKIEWICZ KAMIL, Słupno
(540) (znak słowny)
(540) TendonVisc
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne.

(210) 548495 (220) 2022 10 24
(731) CHĘCZKIEWICZ KAMIL, Słupno
(540) (znak słowny)
(540) ViscHa One
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne.

(210) 548496 (220) 2022 10 24
(731) CHĘCZKIEWICZ KAMIL, Słupno
(540) (znak słowny)
(540) ViscHa
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne.

(210) 548499 (220) 2022 10 24
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) INFLADROP
(510), (511)    5 Preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce.

(210) 548504 (220) 2022 10 24
(731) PAWŁOWSKI MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tillid home

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe.

(210) 548505 (220) 2022 10 24
(731) ROWICKI SEBASTIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) R ROOKEE

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 18 Plecaki, Plecaki sportowe, Plecaki turystycz-
ne, Plecaki uczniowskie, Plecaki [małe], Plecaki dla alpinistów, 
Artykuły podróżne [walizki, torby], Duże, lekkie torby sporto-
we do noszenia na nadgarstku, Elastyczne torby na odzież, 
Niewielkie torby podróżne, Podróżne torby na ubranie, 
Skórzane torby na zakupy, Sportowe torby, Torby na buty, 
25 Odzież sportowa, Odzież codzienna, Obuwie sportowe, 
Buty treningowe [obuwie sportowe], Buty tenisowe [obuwie 
sportowe], Obuwie inne niż sportowe, Rękawiczki, Rękawicz-
ki bez palców, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki jako 
odzież, Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez 
daszków, Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czap-
ki jako nakrycia głowy, Czapki sportowe, Czapki narciarskie, 
Szaliki, Bielizna, Bielizna [część garderoby], Bielizna damska, 
Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla 
mężczyzn, Bielizna dla niemowląt, Bielizna osobista, Bielizna 
osobista i nocna, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniają-
ca pot, Body [bielizna], Bokserki damskie [bielizna], Halki [bie-
lizna], Męska bielizna jednoczęściowa, Skarpetki, Skarpetki 
dla sportowców, Skarpetki do gry w tenisa, Skarpetki męskie, 
Skarpetki sportowe, Skarpetki wchłaniające pot, Skarpetki 
z palcami.

(210) 548509 (220) 2022 10 24
(731) BBK CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Budowanie nieruchomości, Budowa budyn-
ków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa prywatnych budynków mieszkal-
nych, Budowa domów, Budowa budynków wielorodzinnych, 
Budowa fundamentów, Budowa stropów, Budowa ścian, 
Budowa obiektów publicznych, Budowa obiektów medycz-
nych, Budowa obiektów wypoczynkowych, Budowa części 
budynków, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa ścianek 
działowych, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Usłu-
gi zarządzania budową, Budowa budynków instytucjonal-
nych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa domów 
na zamówienie, Budowa budynków służby zdrowia, Budowa 
instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, Budowa 
instalacji do ogrzewania geotermicznego, Usługi doradcze 
w zakresie budowania, Budowa budynków przeznaczonych 
na zakwaterowanie wakacyjne, Budowanie konstrukcji żelbe-
towych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wzno-
szących, 42 Architektura, Usługi architektoniczne i inżynie-
ryjne, Usługi architektoniczne, Usługi w zakresie planowania 
architektonicznego, Usługi architektoniczne w zakresie pro-
jektowania budynków, Projektowanie architektoniczne, Pro-

jektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Usługi archi-
tektury wnętrz, Przygotowywanie raportów architektonicz-
nych, Przygotowywanie planów architektonicznych, Zarzą-
dzanie projektami architektonicznymi, Usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
architektury, Usługi architektoniczne dotyczące zagospo-
darowania terenu, Usługi doradcze w zakresie planowania 
architektonicznego, Usługi profesjonalne związane z projek-
tami architektonicznymi, Doradztwo w zakresie projektów 
architektonicznych i budowlanych, Wspomagane kompu-
terowo usługi projektowe związane z architekturą, Projekty 
architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, 
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów 
biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie projekto-
wania budynków przemysłowych, Usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, Usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania centrów han-
dlowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków biurowych, Dostarczanie informacji w dziedzinie 
projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie ar-
chitektury i infrastruktury technologii informacyjnej, Projek-
towanie domów, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz domowych.

(210) 548510 (220) 2022 10 24
(731) KLINICZNE TERAPIE INNOWACYJNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KTI kliniczne terapie innowacyjne

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.10
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe w zakresie planowania 
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketin-
giem i biznesem, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizacja we-
binariów, Wykłady na temat umiejętności marketingowych, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Publikacja 
broszur, Wydawanie publikacji medycznych, Publikacja ma-
teriałów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, Publikacja prac naukowych, Przygotowywanie tekstów 
do publikacji, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Publika-
cja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią 
medyczną, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, in-
nych niż reklamowe, w Internecie, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Publikowanie materiałów 
drukowanych i publikacji drukowanych, Medyczne usługi 
edukacyjne, Usługi edukacji medycznej, Publikowanie tek-
stów medycznych, Zapewnianie szkoleniowych kursów me-
dycznych, Doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, Pro-
jekcja filmów do celów medycznych, Zapewnianie kursów 
ustawicznego kształcenia medycznego, Szkolenie w zakresie 
żywienia [nie medyczne], Szkolenie w zakresie diety [nie me-
dyczne], Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczą-



Nr  ZT47/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 61

cych zagadnień medycznych, Publikowanie prac naukowych 
związanych z technologią medyczną, Organizowanie semi-
nariów i kongresów o tematyce medycznej, Organizowanie 
konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych,  
42 Medyczne badania naukowe, Badania naukowe do ce-
lów medycznych, Przechowywanie dokumentacji medycz-
nej w postaci elektronicznej, Badania biologiczne, badania 
kliniczne i badania medyczne, Udostępnianie informacji 
naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich lecze-
nia, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i na-
ukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 
Badania kliniczne, 44 Informacja medyczna, Konsultacje me-
dyczne, Poradnictwo medyczne, Kliniki medyczne, Pomoc 
medyczna, Usługi medyczne, Badania medyczne, Medyczne 
badania osób, Ambulatoryjna opieka medyczna, Medyczna 
opieka pielęgniarska, Usługi opieki medycznej, Usługi infor-
macji medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Usługi 
oceny medycznej, Usługi pomocy medycznej, Świadczenie 
pomocy medycznej, Prowadzenie placówek medycznych, 
Świadczenie usług medycznych, Zapewnianie leczenia 
medycznego, Organizowanie leczenia medycznego, Usłu-
gi poradnictwa medycznego, Usługi klinik medycznych, 
Przeprowadzanie badań medycznych, Usługi obrazowania 
medycznego, Wykonywanie badań medycznych, Usługi 
klinik zdrowia [medyczne], Usługi farm zdrowia [medycz-
ne], Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi udostępniania 
placówek medycznych, Udostępnianie wsparcia medycz-
nego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu 
medycznemu, Zdalne monitorowanie danych medycznych 
do diagnozowania medycznego i leczenia, Pomoc medycz-
na w nagłych wypadkach, Usługi medyczne w zakresie pie-
lęgniarstwa, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi doradcze 
dotyczące problemów medycznych, Usługi ultrasonogra-
ficzne dla celów medycznych, Doradztwo w zakresie pomo-
cy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany 
personel medyczny, Usługi informacyjne w zakresie opieki 
medycznej, Usługi doradcze związane z usługami medycz-
nymi, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycz-
nych, Udzielanie informacji związanych z usługami medycz-
nymi, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Analizy medycz-
ne do diagnostyki i leczenia ludzi, Doradztwo medyczne 
w zakresie redukcji masy ciała, Usługi medyczne w zakresie 
leczenia przewlekłego bólu, Badania medyczne w celach 
diagnostycznych lub leczenia, Usługi informacji medycznej 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi 
analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Wypoży-
czanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, 
Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone 
dla pacjentów, Usługi medycznych badań przesiewowych 
w dziedzinie astmy, Badania na obecność alkoholu do celów 
medycznych, Wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych 
do leczenia medycznego, Udostępnianie informacji me-
dycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi medyczne 
w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne 
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Opieka me-
dyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Usługi opieki 
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Udzielanie po-
rad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Usługi badań 
medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem cho-
rób, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów me-
dycznych, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń 
lekarskich na odległość [tele-reporting], Świadczenie usług 
w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, 

z wyjątkiem stomatologii, Udzielanie informacji żywienio-
wych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów 
medycznych, Udzielanie informacji żywieniowych w zakre-
sie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do ce-
lów medycznych, Usługi oceny medycznej świadczone dla 
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia 
i oceny jego efektywności.

(210) 548512 (220) 2022 10 24
(731) DZIECINIAK WOJCIECH STRONG AND FIT  

- WOJCIECH DZIECINIAK, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Strong Point
(510), (511) 25 Odzież rekreacyjna, Odzież sportowa, Bez-
rękawniki, Bielizna, Staniki sportowe, Biustonosze sporto-
we pochłaniające wilgoć, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, 
Kurtki sportowe, Kamizelki, Legginsy, Skarpety sportowe, 
Obuwie sportowe, Buty treningowe [obuwie sportowe], 
Czapki sportowe, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, 
Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, T-shirty z krótkim 
rękawem, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Bielizna 
wchłaniająca pot, Odzież gimnastyczna, Komplety sporto-
we, Stroje do sportów walki, Funkcjonalne koszulki termo-
aktywne, Szorty sportowe, Spodnie dresowe, Podkoszulki 
z długimi rękawami, Koszulki bez rękawów, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej, świadczone również online, na-
stępujących towarów: odzież rekreacyjna, odzież sportowa, 
bezrękawniki, bielizna, staniki sportowe, biustonosze spor-
towe pochłaniające wilgoć, bluzy sportowe, bluzy dreso-
we, kurtki sportowe, kamizelki, legginsy, skarpety sportowe, 
obuwie sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe], 
czapki sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, 
spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, T-shirty z krótkim 
rękawem, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, bielizna 
wchłaniająca pot, odzież gimnastyczna, komplety sporto-
we, stroje do sportów walki, funkcjonalne koszulki termoak-
tywne, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, szorty spor-
towe, spodnie dresowe, podkoszulki z długimi rękawami, 
koszulki bez rękawów.

(210) 548515 (220) 2022 10 25
(731) GRUPA BUENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PB PALARNIA BRACI 2009

(531) 24.03.01, 24.03.09, 24.03.17, 24.03.18, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 30 Czekolada pitna, Herbata, Herbata zielona, 
Herbata czarna, Herbata oolong, Herbata rozpuszczalna, 
Herbata rooibos, Herbata bezteinowa, Biała herbata, Żół-
ta herbata, Herbata Earl Grey, Herbata w torebkach, Her-
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bata do zaparzania, Kapsułki z herbatą, Herbata owocowa 
[inna niż do celów medycznych], Herbata jaśminowa, inna 
niż do celów leczniczych, Herbata ze słonych sproszkowa-
nych wodorostów (kombu-cha), Herbata mrożona, Imbir 
[przyprawa], Kakao, Kanapki, Kawa, Kawa niepalona, Kawa 
bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Kawa 
liofilizowana, Kawa słodowa, Kawa aromatyzowana, Kawa 
mielona, Kapsułki z kawą, Torebki z kawą, Kawa w postaci ca-
łych ziaren, Kawa w formie parzonej, Gotowa kawa i napoje 
na bazie kawy, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub 
w napojach], Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Napary 
ziołowe, Napary, inne niż do celów leczniczych, Napoje cze-
koladowe z mlekiem, Napoje herbaciane z mlekiem, Napo-
je kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje 
na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Nielecznicze napoje 
na bazie herbaty, Przyprawy, Substytuty herbaty, Substy-
tuty kawy, Zamienniki kakao, 35 Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej, 
prowadzone drogą on-line lub przez sklepy stacjonarne, 
w zakresie następujących towarów lub usług: preparaty aro-
matyczne do żywności, aromaty kawowe, ciasta, ciasteczka, 
ciastka, cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, 
gałka muszkatołowa, goździki [przyprawa], herbata, herbata 
zielona, herbata czarna, herbata oolong, herbata rozpusz-
czalna, herbata rooibos, herbata bezteinowa, biała herbata, 
żółta herbata, herbata Earl Grey, herbata w torebkach, herba-
ta do zaparzania, kapsułki z herbatą, herbata owocowa [inna 
niż do celów medycznych], herbata jaśminowa, inna niż 
do celów leczniczych, herbata ze słonych sproszkowanych 
wodorostów (kombu-cha), herbata mrożona, imbir [przypra-
wa], kakao, kanapki, kawa, kawa niepalona, kawa bezkofeino-
wa, kawa rozpuszczalna, mrożona kawa, kawa liofilizowana, 
kawa słodowa, kawa aromatyzowana, kawa mielona, kapsuł-
ki z kawą, torebki z kawą, kawa w postaci całych ziaren, kawa 
w formie parzonej, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 
kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], 
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, marcepan, napary zio-
łowe, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekola-
dowe z mlekiem, napoje herbaciane z mlekiem, napoje kaka-
owe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, przyprawy, substytuty herbaty, substytuty kawy, 
zamienniki kakao, zioła do celów spożywczych, zastawa sto-
łowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki i pojemniki 
na napoje, czajniczki do herbaty, dzbanki, dzbanki do kawy, 
nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, 
filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, kubki, naczynia cera-
miczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, 
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przykry-
cia na czajniczek, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, 
ręczne młynki do kawy, serwisy do herbaty, serwisy do kawy 
[zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania her-
baty, termosy, 43 Herbaciarnie, Usługi herbaciarni, Kawiar-
nie, Usługi kawiarni, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi barowe, Usłu-
gi osobistych kucharzy, Wypożyczanie urządzeń do goto-
wania, Wynajem ekspresów do kawy, Bary szybkiej obsługi  
[snack-bary], Kafeterie [bufety].

(210) 548516 (220) 2022 10 25
(731) GRUPA BUENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Herbaciarnia BRACI PREMIUM JAKOŚĆ

(531) 05.07.01, 05.03.11, 05.03.15, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.10, 
26.04.11, 26.04.15, 26.04.18, 26.11.08, 26.03.04, 26.01.01, 
26.01.03, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 30 Czekolada pitna, Herbata, Herbata zielona, 
Herbata czarna, Herbata oolong, Herbata rozpuszczalna, 
Herbata rooibos, Herbata bezteinowa, Biała herbata, Żół-
ta herbata, Herbata Earl Grey, Herbata w torebkach, Her-
bata do zaparzania, Kapsułki z herbatą, Herbata owocowa 
[inna niż do celów medycznych], Herbata jaśminowa, inna 
niż do celów leczniczych, Herbata ze słonych sproszkowa-
nych wodorostów (kombu-cha), Herbata mrożona, Imbir 
[przyprawa], Kakao, Kanapki, Kawa, Kawa niepalona, Kawa 
bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Kawa 
liofilizowana, Kawa słodowa, Kawa aromatyzowana, Kawa 
mielona, Kapsułki z kawą, Torebki z kawą, Kawa w postaci ca-
łych ziaren, Kawa w formie parzonej, Gotowa kawa i napoje 
na bazie kawy, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub 
w napojach], Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Napary 
ziołowe, Napary, inne niż do celów leczniczych, Napoje cze-
koladowe z mlekiem, Napoje herbaciane z mlekiem, Napo-
je kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje 
na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Nielecznicze napoje 
na bazie herbaty, Przyprawy, Substytuty herbaty, Substy-
tuty kawy, Zamienniki kakao, 35 Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej, 
prowadzone drogą on-line lub przez sklepy stacjonarne, 
w zakresie następujących towarów lub usług: preparaty aro-
matyczne do żywności, aromaty kawowe, ciasta, ciasteczka, 
ciastka, cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, 
gałka muszkatołowa, goździki [przyprawa], herbata, herbata 
zielona, herbata czarna, herbata oolong, herbata rozpusz-
czalna, herbata rooibos, herbata bezteinowa, biała herbata, 
żółta herbata, herbata Earl Grey, herbata w torebkach, herba-
ta do zaparzania, kapsułki z herbatą, herbata owocowa [inna 
niż do celów medycznych], herbata jaśminowa, inna niż 
do celów leczniczych, herbata ze słonych sproszkowanych 
wodorostów (kombu-cha), herbata mrożona, imbir [przypra-
wa], kakao, kanapki, kawa, kawa niepalona, kawa bezkofeino-
wa, kawa rozpuszczalna, mrożona kawa, kawa liofilizowana, 
kawa słodowa, kawa aromatyzowana, kawa mielona, kapsuł-
ki z kawą, torebki z kawą, kawa w postaci całych ziaren, kawa 
w formie parzonej, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 
kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], 
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, marcepan, napary zio-
łowe, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekola-
dowe z mlekiem, napoje herbaciane z mlekiem, napoje kaka-
owe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, przyprawy, substytuty herbaty, substytuty kawy, 
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zamienniki kakao, zioła do celów spożywczych, zastawa sto-
łowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki i pojemniki 
na napoje, czajniczki do herbaty, dzbanki, dzbanki do kawy, 
nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, 
filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, kubki, naczynia cera-
miczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, 
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przykry-
cia na czajniczek, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, 
ręczne młynki do kawy, serwisy do herbaty, serwisy do kawy 
[zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania her-
baty, termosy, 43 Herbaciarnie, Usługi herbaciarni, Kawiar-
nie, Usługi kawiarni, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi barowe, Usłu-
gi osobistych kucharzy, Wypożyczanie urządzeń do goto-
wania, Wynajem ekspresów do kawy, Bary szybkiej obsługi  
[snack-bary], Kafeterie [bufety].

(210) 548517 (220) 2022 10 25
(731) GRUPA BUENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA Buena

(531) 05.07.27, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Czekolada pitna, Herbata, Herbata zielona, 
Herbata czarna, Herbata oolong, Herbata rozpuszczalna, 
Herbata rooibos, Herbata bezteinowa, Biała herbata, Żółta 
herbata, Herbata Earl Grey, Herbata w torebkach, Herbata 
do zaparzania, Kapsułki z herbatą, Herbata owocowa [inna niż 
do celów medycznych], Herbata jaśminowa, inna niż do celów 
leczniczych, Herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów 
(kombu-cha), Herbata mrożona, Imbir [przyprawa], Kakao, 
Kanapki, Kawa, Kawa niepalona, Kawa bezkofeinowa, Kawa 
rozpuszczalna, Mrożona kawa, Kawa liofilizowana, Kawa sło-
dowa, Kawa aromatyzowana, Kawa mielona, Kapsułki z kawą, 
Torebki z kawą, Kawa w postaci całych ziaren, Kawa w formie 
parzonej, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa [palona, 
w proszku, granulowana lub w napojach], Kwiaty i liście jako 
substytuty herbaty, Napary ziołowe, Napary, inne niż do celów 
leczniczych, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje herba-
ciane z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawo-
we z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, 
Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Przyprawy, Substytuty 
herbaty, Substytuty kawy, Zamienniki kakao, 32 Barley Wine 
[piwo], Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Cydr bezalkoholo-
wy, Drinki na bazie piwa, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chle-
bowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Napoje bezalko-
holowe, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bez-
alkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyzu-
jące, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, 
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, 
Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Piwo, Piwo sło-
dowe, Sok pomidorowy [napój], Soki, Soki warzywne [napoje], 
Sorbety [napoje], Woda [napoje], Woda gazowana, Woda mi-
neralna [napoje], 35 Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 

Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej, prowadzone drogą 
on-line lub przez sklepy stacjonarne, w zakresie następujących 
towarów lub usług: preparaty aromatyczne do żywności, aro-
maty kawowe, ciasta, ciasteczka, ciastka, cynamon [przypra-
wa], czekolada, czekolada pitna, gałka muszkatołowa, goździki 
[przyprawa], herbata, herbata zielona, herbata czarna, herbata 
oolong, herbata rozpuszczalna, herbata rooibos, herbata bez-
teinowa, biała herbata, żółta herbata, herbata Earl Grey, her-
bata w torebkach, herbata do zaparzania, kapsułki z herbatą, 
herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herbata 
jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata ze słonych 
sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), herbata mrożona, 
imbir [przyprawa], kakao, kanapki, kawa, kawa niepalona, kawa 
bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, mrożona kawa, kawa liofi-
lizowana, kawa słodowa, kawa aromatyzowana, kawa mielona, 
kapsułki z kawą, torebki z kawą, kawa w postaci całych ziaren, 
kawa w formie parzonej, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 
kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kwia-
ty i liście jako substytuty herbaty, marcepan, napary ziołowe, 
napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe 
z mlekiem, napoje herbaciane z mlekiem, napoje kakaowe 
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, 
napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 
przyprawy, substytuty herbaty, substytuty kawy, zamienniki 
kakao, zioła do celów spożywczych, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, szklanki i pojemniki na napoje, 
czajniczki do herbaty, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektrycz-
ne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, filtry 
do kawy nieelektryczne, kubki, naczynia ceramiczne, naczynia 
na napoje, naczynia szklane do napojów, pojemniki do użytku 
domowego lub kuchennego, przykrycia na czajniczek, pudeł-
ka na herbatę, pudełka na słodycze, ręczne młynki do kawy, 
serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka 
do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, termosy, Usługi sprze-
daży detalicznej lub hurtowej, prowadzone drogą on-line lub 
przez sklepy stacjonarne, w zakresie następujących towarów 
lub usług: Barley Wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, koktajle bezal-
koholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemonia-
da, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie 
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bez-
alkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoho-
lowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, 
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie 
owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty 
mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje 
serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój 
imbirowy, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, piwo, 
piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], soki, soki warzywne 
[napoje], sorbety [napoje], woda [napoje], woda gazowana, 
woda mineralna [napoje], 43 Herbaciarnie, Usługi herbaciarni, 
Kawiarnie, Usługi kawiarni, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Usługi barowe, 
Usługi osobistych kucharzy, Wypożyczanie urządzeń do go-
towania, Wynajem ekspresów do kawy, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Kafeterie [bufety].

(210) 548518 (220) 2022 10 25
(731) HYESUNG Cable & Communication INC., Iksan, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSAC
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(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 Kable elektryczne powlekane gumą, Światło-
wody, Łączniki światłowodowe, Kable światłowodowe, Kable 
elektroenergetyczne, Przewody giętkie (elektryczność), Ka-
ble audio, Kable typu jack, Elektryczne trasy kablowe, Kable 
elektryczne, Przewody zasilające, Elektryczne przewody te-
legraficzne, Okablowanie do komputerów, Złącza do kabli, 
Przewody elektryczne w izolacji z plastiku.

(210) 548527 (220) 2022 10 24
(731) MURAJEW ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Octica

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace 
biurowe.

(210) 548552 (220) 2022 10 25
(731) JUSZCZUK DYMITR FERNANDO, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Ptasia Karczma
(510), (511) 7 Automaty sprzedające (Uruchamiane moneta-
mi -), Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Zmechani-
zowane podajniki do karmienia zwierząt, Zmechanizowane 
podajniki do karmienia dzikich zwierząt, 21 Niezmechani-
zowane podajniki karmy dla zwierząt, Karmniki dla ptaków, 
Karmniki do karmienia ptaków żyjących na wolności, Pojem-
niki na karmę dla ptaków.

(210) 548554 (220) 2022 10 25
(731) SMOTER TOMASZ MĘSKA RZECZ BARBER SHOP, 

Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Męska Rzecz
(510), (511) 3 Balsam do brody, Balsam do włosów, Balsam 
po goleniu, Balsamy do brody, Balsamy do golenia, Balsamy 
do wygładzania i prostowania włosów, Barwniki do brody, 
Brylantyna, Emulsje po goleniu, Farby do brody, Kosme-
tyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyki do włosów, Kremy 
do golenia, Kremy nawilżające po goleniu, Kremy po goleniu, 
Kremy przed goleniem, Mleczko po goleniu, Mydło do go-
lenia, Olejek do włosów, Olejki do brody, Olejki do golenia, 
Pianka do golenia, Pianki do stylizacji włosów, Płyn do go-
lenia, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny ochronne do wło-
sów, Płyny po goleniu, Preparaty do depilacji i golenia, Pre-
paraty do koloryzacji włosów, Preparaty do mycia włosów, 
Preparaty do włosów, Preparaty kosmetyczne po goleniu, 
Serum do pielęgnacji włosów, Środki do nawilżania włosów, 
Środki do pielęgnacji włosów, Środki stosowane po goleniu, 
Suche szampony, Szampony do włosów, Żel po goleniu, 
Żele do stylizacji włosów, 44 Fryzjerskie (Salony -), Fryzjer-
stwo męskie, Kuracje do włosów, Męskie salony fryzjerskie, 
Odbudowa włosów, Salony fryzjerskie, Stylizacja, układanie 
włosów, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, 
Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi fry-
zjerskie, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi salonu 
fryzjerskiego dla mężczyzn, Uzupełnienie włosów.

(210) 548586 (220) 2022 10 26
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BuBu BUBBLE TEA

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 30 Herbata, nielecznicze napoje herbaciane, 
herbata mrożona, napoje na bazie herbaty z owocowymi 
dodatkami smakowymi, tapioka, Kawa, herbata, kakao, kawa 
nienaturalna, Herbaty i produkty podobne do herbaty (her-
baty ziołowe i owocowe), jako artykuły spożywcze, zarów-
no wzbogacone w witaminy, jak i aromatyzowane, instant 
lub wzbogacone w minerały, ekstrakty herbaty, preparaty 
składające się głównie z ekstraktów herbaty lub ekstraktów 
produktów podobnych do herbaty w formie sproszkowanej 
lub granulowanej, lub instant, nawet aromatyzowane lub 
wzbogacone witaminami lub minerałami lub przyprawa-
mi korzennymi lub składnikami mleka lub innymi dodatka-
mi, herbata mrożona, napoje z herbatą/herbatą ziołową/
herbatą owocową lub na jej bazie, nawet w postaci goto-
wej do picia i nawet zawierające napoje owocowe lub soki 
owocowe lub aromatyzowane kulki puree owocowego, 
32 Napoje bezalkoholowe wszelkiego rodzaju, Inne napoje 
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki, syropy i inne pre-
paraty do sporządzania napojów, Koktajle [bezalkoholowe 
napoje owocowe], napoje bezalkoholowe na bazie owoców, 
o smaku herbaty, napoje owocowe, mrożone napoje owoco-
we, syropy owocowe, 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe za-
kwaterowanie, gastronomia i hotelarstwo, bary i restauracje 
z posiłkami i napojami, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), organizacja 
cateringu na imprezy urodzinowe, herbaciarnie, Katering 
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obej-
mujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący 
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na targi i wystawy.

(210) 548587 (220) 2022 10 26
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRAZY DOG

(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 08.05.03
(510), (511) 29 Hot dogi w cieście kukurydzianym, Zapiekan-
ki [żywność], 30 Wyroby piekarnicze typu hot-dog wypeł-
nione frytkami, dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie 
pieczywa pszennego, tj. bułek do hot-dogów, Kanapki z pa-
rówką [hot dog], Wyroby i potrawy na bazie mąki przeznaczo-
ne do zapiekania, takie jak: zapiekanki, bułki, kanapki, bagietki 
z dodatkami, Hot dog, bułki, chleb, pieczywo do hot-dogów 
i hamburgerów, pieczywo chrupkie, spody do pizzy, kanap-
ki, bułki, majonez, keczup, musztarda, sos czosnkowy i po-
midorowy, 35 Sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych, 
napojów, gotowych potraw, hot-dogów, 43 Usługi w zakre-
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sie obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, usługi barowe i barów szybkiej obsługi, 
snack-barów, usługi restauracji samoobsługowych, usługi 
gastronomiczne, Kawiarnie, Usługi mobilnych barów, Usługi 
mobilnych restauracji, Usługi barów typu fast-food na wynos, 
Usługi restauracji fast-food, Bar szybkiej obsługi [snack-bary] 
- oferujący głównie zapiekanki, frytki i hot dogi oraz napoje, 
Sprzedaż dań z przyczepy mobilnej podczas różnego rodzaju 
imprez i eventów, Sprzedaż dań z dostawą do obiektów tu-
rystycznych, Przygotowywanie dań na zamówienie, podawa-
nie potraw i napojów oraz ich dostarczanie.

(210) 548590 (220) 2022 10 26
(731) BAZZARA S.R.L., Triest, IT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAZZARA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, 35 Reklama, Zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych, przez sklepy online, 41 Usługi w za-
kresie oświaty [nauczanie], Usługi wydawnicze.

(210) 548591 (220) 2022 10 26
(731) Shenzhen Huazhihui Communication  

Technology Co., Ltd., Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lovesn

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Pamięci zewnętrzne USB, Słuchawki [zakłada-
ne na głowę], Ładowarki przenośne, Ładowarki do baterii, 
Ogniwa galwaniczne, Obudowy głośników, Radia [odbior-
niki radiowe], Baterie do ponownego ładowania, Urządze-
nia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycz-
nych, Etui na smartfony, Ładowarki bezprzewodowe, Folie 
ochronne dostosowane do smartfonów, Uchwyty na deskę 
rozdzielczą na telefony komórkowe, Słuchawki, Słuchawki 
douszne.

(210) 548595 (220) 2022 10 26
(731) DONOHOE URSZULA LARSUU, Rosnowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LARSUU

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 548596 (220) 2022 10 26
(731) LATOCHA SANDRA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SANDRA SPA STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne 
w zakresie modelowania sylwetki.

(210) 548597 (220) 2022 10 26
(731) MODRA-KRUPSKA MAGDALENA JO MO DESIGN, 

Chylice-Pólko
(540) (znak słowny)
(540) Biała Żyrafa
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne, Zapewnia-
nie żywności i napojów w restauracjach, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering).

(210) 548601 (220) 2022 10 26
(731) ARKANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARKANO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, 42 Usługi architektoniczne.

(210) 548602 (220) 2022 10 26
(731) SMARTER DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMARTER Diagnostics

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 548610 (220) 2022 10 26
(731) ARIANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ARIANS Serwis Sprzątający

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.15, 07.01.08, 11.07.07
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu 
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyj-
nego, Wydobywanie surowców naturalnych, Usługi instala-
cyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, sprzątanie bu-
dynków i powierzchni, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, 
Oraz wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie 
wymienionych usług, zawarte w tej klasie oraz doradztwo, 
konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, za-
warte w tej klasie.

(210) 548611 (220) 2022 10 26
(731) BEŁCH DARIUSZ, Kraczkowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LADY BUQ ART

(531) 10.03.13, 27.05.01
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze 
i ubrania dla zwierząt, Laski do chodzenia, Parasolki i parasole 
(duże), Parasole i parasolki, Laski, kijki marszowe i trekkingo-
we, Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Etykiety naszy-
wane ze skóry do ubrań, Etykiety samoprzylepne ze skóry 
do toreb, Etykiety skórzane, Futra sprzedawane w ilościach 
hurtowych, Futro, Gryzaki ze skóry surowej dla psów, Imita-
cje skóry, Ćwieki ze skóry, Imitacje skóry sprzedawane w ilo-
ściach hurtowych, Krupony [części skór], Materiał skórzany, 
Meble (Wykończenia ze skóry do -), Moleskin [imitacja skóry], 
Nici ze skóry, Obrobione lub półobrobione skóry, Okładziny 
do mebli ze skóry, Opaski skórzane, Osprzęt do uprzęży, Paski 
do ekwipunku wojskowego, Paski naramienne, Paski pod bro-
dę skórzane, Paski skórzane do bagażu, Paski skórzane [inne 
niż odzież], Paski z imitacji skóry, Pasy na ramię, Płaty imitacji 
skóry do użytku w produkcji, Pokrowce skórzane na sprężyny, 
Półobrobione futro, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe 
ze skóry, Pudełka ze skóry, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtór-
nej, Pudła na kapelusze z imitacji skóry, Rzemienie, Rzemyki 
do łyżew, Skóra bydlęca, Skóra garbowana, Skóra i imitacja 
skóry, Skóra kozia, Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Skóra 
na buty, Skóra na meble, Skóra na uprzęże, Skóra nieobrobio-
na lub półobrobiona, Skóra sprzedawana w ilościach hurto-
wych, Skóra surowa lub półprzetworzona, Skóra syntetyczna, 
Skóra wegańska, Skóra węża, Skóra wtórna, Skóra wyprawio-
na w cienkie arkusze do użytku w produkcji, Skóra z poliure-

tanu, Skóry bydlęce, Skórzane aktówki na dokumenty, Skó-
rzane etui na karty, Skórzane nici skręcone, Skórzane pasy 
na ramię, Sprężyny [Pokrowce skórzane na płytkowe -], Szelki 
do prowadzenia dzieci, Sznurowadła (skórzane), Sznurówki 
skórzane, Sznury skórzane, Sztuczna skóra, Sztuczne futro, 
Tefilin [filakterie], Torby na przybory toaletowe sprzedawane 
bez wyposażenia, Uprząż wykonana ze skóry, Wykończenia 
i dekoracje ze skóry do mebli, Wyprawione skóry, Zawory, 
wentyle ze skóry.

(210) 548612 (220) 2022 10 26
(731) KAŹMIERSKI KRZYSZTOF BALONY BALMAR, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BUKIETY BALONOWE
(510), (511) 28 Balony na przyjęcia, Balony do gry, 41 Usługi 
dekorowania balonami.

(210) 548614 (220) 2022 10 26
(731) SOBCZYK MAGDALENA AS PRO-TECH, Starkówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELF EDU

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Interaktywne 
bazy danych, Zestawy danych, rejestrowane lub do po-
brania, Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie, 
Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Dyski wstępnie 
zaprogramowane, Pliki multimedialne do pobrania, Za-
pisane pliki danych, 37 Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, 
tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych 
materiałów, Czyszczenie odzieży, Czyszczenie budynków 
od wewnątrz i zewnątrz, Usługi porządkowania domów 
[sprzątanie], Czyszczenie okien, Prasowanie odzieży, Sprzą-
tanie budynków i terenów przemysłowych, 41 Doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradz-
two zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), 
Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradz-
twa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), 
Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z kompu-
terowej bazy danych lub z Internetu, Informacja o edukacji, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, 
nauka na odległość, Nauczanie indywidualne, Organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów 
i sympozjów, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów [szkolenia], Przekazywanie wiedzy biz-
nesowej i know-how [szkolenie], Sprawdziany edukacyjne, 
Prowadzenie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, 
Prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych, Usługi 
przekwalifikowania zawodowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
[niepobieralnych], Usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
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(210) 548615 (220) 2022 10 27
(731) LA ROQA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.07.01, 26.01.01, 27.05.01, 03.07.21
(510), (511) 30 Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa aromaty-
zowana, Kawa słodowa, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, 
Kawa niepalona, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, 
Mrożona kawa, Czekoladowa kawa, Torebki z kawą, Kapsuł-
ki z kawą, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych 
ziaren, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, Aromaty kawowe, Ciasta, 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Napoje 
na bazie kawy zawierające lody (affogato), Cukierki, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Orzechy w polewie cze-
koladowej, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające 
orzechy, Pasty czekoladowe, Czekolada, Syropy smakowe, 
Wyroby cukiernicze, Biszkopty, Produkty zbożowe, Batony 
zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia, 
Kanapki, Chleb, Paszteciki, Napoje gazowane [na bazie kawy, 
kakao lub czekolady], Napoje na bazie kawy zawierające 
mleko, Napoje składające się głównie z kakao, Napoje skła-
dające się głównie z kawy, Napoje kawowe, Gotowe napoje 
kawowe, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje czekoladowe, 
Napoje zawierające kakao, Aromaty do napojów, Esencje 
kawowe, Esencje herbaciane, Owocowe aromaty, inne niż 
esencje, Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, 
Aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje ete-
ryczne lub olejki eteryczne], Naturalne aromaty dodawane 
do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne), 
Sorbety [lody], Lody na patyku, Lody typu sandwich, Lody 
spożywcze, Koncentraty kawy, Ziarna kawy, Substytuty kawy, 
Palone ziarna kawy, Napoje sporządzane z kawy, Nadzienia 
na bazie kawy, Napoje mrożone na bazie kawy, Serniki, Ti-
ramisu, Babeczki, Czekoladki, Gotowe desery [wyroby cu-
kiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Ekstrakty 
z kawy, Mielone ziarna kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów 
z kawy, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Substy-
tuty kawy na bazie warzyw, Substytuty kawy [sztuczna kawa 
lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
Gorąca czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, 
Precle polane czekoladą, Herbatniki oblane czekoladą, Sosy 
[przyprawy], Przyprawy, Sosy, 33 Wódka, Gazowane napoje 
alkoholowe, z wyjątkiem piwa, Likiery, Likiery na bazie kawy, 
Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Napoje alkoholo-
we na bazie kawy, Wina, Wymieszane napoje alkoholowe, 
40 Palenie i przetwarzanie kawy, Mielenie kawy, 43 Kawiar-
nie, Usługi cateringu zewnętrznego, Catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Kafeterie [bufety], Snack-
-bary, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje sa-

moobsługowe, Usługi barów kawowych, Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Usługi kawiarni, Usługi kateringowe, Usługi barowe, 
Usługi barmanów, Usługi mobilnych restauracji.

(210) 548620 (220) 2022 10 26
(731) KAPTURSKI KONRAD, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKYTATTOORADOM.PL SKY TATTOO

(531) 26.01.01, 03.07.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Salony tatuażu, Usługi w zakresie tatuażu, 
Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, La-
serowe usuwanie tatuaży, Usługi tatuażu brwi, Tatuowanie, 
Usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), Usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena i pielęgnacja 
urody dla ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi kosmetyczne, Analiza kosmetyczna, Zabiegi kosme-
tyczne, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Kosmetyczny 
zabieg laserowy skóry, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla 
ciała, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Konsultacje 
dotyczące kosmetyków, Usługi w zakresie porad kosme-
tycznych, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, 
Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Zabiegi 
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi w zakresie ma-
kijażu permanentnego, Usługi w zakresie zabiegów upięk-
szających, Gabinety pielęgnacji skóry, Usługi doradcze zwią-
zane z pielęgnacją skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, 
Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Akupunktura, Usługi 
koloryzacji rzęs, Usługi koloryzacji brwi, Usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało, Pielęgnacja urody dla ludzi, 
Zabiegi higieniczne dla ludzi, Wynajem sprzętu do higieny 
i pielęgnacji urody u ludzi, Pielęgnacja urody, Usługi pielę-
gnacji urody, Zabiegi pielęgnacji urody, Pielęgnacja urody 
zwierząt, Doradztwo dotyczące urody, Usługi doradcze do-
tyczące urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Wynajem sprzętu 
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, Doradztwo w zakresie uro-
dy, Higiena i pielęgnacja urody, Higiena i pielęgnacja urody 
zwierząt, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Higiena i pielę-
gnacja urody dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludz-
kich, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Doradz-
two w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi pielęgnacji 
urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Doradz-
two świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, Salony piękności, Usługi salonów 
piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Udzie-
lanie informacji związanych z usługami salonów piękności, 
Wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach 
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, Akupunktura, 
Aromaterapia, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 



68 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT47/2022

Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo 
w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, 
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Masaż, Ma-
saże, Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Salony 
fryzjerskie, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Manicure, 
Usługi manicure, Ozdabianie ciała, Obsługa obiektów i sprzę-
tu saun, Pielęgnacja stóp, Udzielanie informacji o urodzie, 
Usługi farbowania brwi, Usługi doradztwa w zakresie maki-
jażu, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi 
salonów pielęgnacji paznokci, Usługi w zakresie ozdabiania 
ciała, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, 
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla 
ciała, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi 
kosmetyczne dla włosów, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higie-
niczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne.

(210) 548640 (220) 2022 10 27
(731) RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Forte +

(531) 26.03.02, 24.13.25, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Worki na śmieci, Worki na śmieci wykona-
ne z papieru lub z tworzyw sztucznych, Winylowe worki 
na śmieci do użytku domowego, Worki z tworzyw sztucz-
nych na śmieci, Papier do pieczenia, Pergamin do pieczenia, 
Serwetki stołowe papierowe, Serwetki jednorazowe, Ręczni-
ki papierowe, Folia spożywcza, 21 Papierowe foremki do pie-
czenia, Ścierki, Ścierki do mycia podłóg, Ścierki do wyciera-
nia kurzu [szmatki], Jednorazowe ścierki do kurzu [nakładki] 
do czyszczenia, Ściereczki do kurzu, Ściereczki antystatyczne 
do użytku domowego, Pudełka dozujące serwetki papie-
rowe, Suszarki do bielizny, Przybory do pieczenia, Formy 
do pieczenia, Jednorazowe akcesoria kartonowe do pie-
czenia, Blachy do pieczenia wykonane z aluminium, Blachy 
do pieczenia wykonane z metali nieszlachetnych, Naczynia 
do pieczenia wykonane z ceramiki, Naczynia do pieczenia 
wykonane ze szkła, Naczynia do pieczenia wykonane z por-
celany, Pojemniki do pieczenia wykonane ze szkła, Szmatki 
do czyszczenia, Bawełna do czyszczenia, Gąbki do czyszcze-
nia, Rękawice do czyszczenia do użytku domowego, Rękawi-
ce do czyszczenia wykonane z tkaniny, Skórki do czyszczenia, 
Ściereczki do czyszczenia, Szczotki do czyszczenia pojemni-
ków, Szczotki do czyszczenia wanien, Ircha do czyszczenia, 
Ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, Zmywaki druciane 
do czyszczenia, Dopasowane uchwyty na produkty do ukła-
dania włosów, Dopasowane uchwyty na papier do wycie-
rania, osuszania, polerowania i czyszczenia, Dopasowane 
dozowniki papieru do wycierania, osuszania, polerowania 
i czyszczenia, Przybory do użytku domowego do czyszcze-
nia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Rękawice 
kuchenne, Przybory kuchenne, Zastawa stołowa, Utensylia 
kuchenne, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domo-
wego, Deski do noży, Sitka kuchenne, Lejki, Tarki kuchenne, 
Tarki [sprzęt kuchenny], Garnki, Dzbanki, Przybory kuchen-
ne nieelektryczne, Tłuczki kuchenne, Rondle, Łopatki, Trze-
paczki nieelektryczne, Deski do krojenia, Patelnie, Pojemni-
ki na chleb, Gąbki do użytku domowego, Gąbki kuchenne, 

Gąbki czyszczące, Gąbki do szorowania, Ściereczki do po-
lerowania, Ściereczki do szorowania, Ściereczki do szyb, 
Ściereczki do przecierania okularów, Szmatki i ściereczki 
do czyszczenia, Moździerze do użytku kuchennego, Koszyki 
do gotowania na parze, Nieelektryczne naczynia do gotowa-
nia na wolnym ogniu, Rożna [inne niż części urządzeń do go-
towania], Klamerki do wieszania ubrań na sznurze, Szczotki, 
Mopy, Mopy gałgankowe, Mopy obrotowe, Zmiotki do kurzu, 
Szufelki do zamiatania.

(210) 548643 (220) 2022 10 27
(731) NOWICKI ŁUKASZ ACME INDUSTRIES, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLAT-OUT!

(531) 01.15.03, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 Akcesoria rowerowe bezdętkowe, Wkładki 
antyprzebiciowe bezdętkowe.

(210) 548644 (220) 2022 10 27
(731) GRANDMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, 
Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe 
i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie 
projektowania.

(210) 548651 (220) 2022 10 28
(731) POPIÓŁ ŁUKASZ STOLARSTWO POPIÓŁ, Wolsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOLARSTWO POPIÓŁ
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 07.03.15
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 548653 (220) 2022 10 27
(731) KAMAN SPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.15, 03.11.10, 03.11.24
(510), (511) 25 Odzież do uprawiania sportu, 28 Artykuły 
sportowe, 41 Usługi sportowe.

(210) 548661 (220) 2022 10 28
(731) CZUPAJŁO JACEK BOGDAN, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowosolanka

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.04, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.11
(510), (511) 19 Wyroby stolarskie z drewna do wykorzysta-
nia w budynkach, 20 Drewniane skrzynie, Meble ogrodo-
we drewniane, Pojemniki drewniane, Pojemniki drewniane 
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], Pudełka 
drewniane, Skrzynki drewniane, Meble domowe wykonane 
z drewna, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Pudełka 
z drewna, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
Pojemniki, zamknięcia i uchwyty do nich, niemetalowe, 
21 Drewniane deski do krojenia do użytku kuchennego, 
Drewniane deski do siekania [utensylia], Zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, 28 Zabawki drewniane, Gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 548664 (220) 2022 10 28
(731) BERGER MARCIN, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) ORKA 40
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemicz-
ne oraz surowce naturalne, Podłoża hodowlane, nawozy 
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie 

i leśnictwie, Nawozy, Nawozy azotowe, Płynne nawozy, Środ-
ki do wspomagania wzrostu roślin, Chemiczne preparaty 
do wzbogacania gleby, Preparaty do regulacji wzrostu roślin.

(210) 548672 (220) 2022 10 28
(731) NICIEWICZ KAROLINA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baby garden

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.20, 05.05.23
(510), (511) 41 Przedszkola.

(210) 548673 (220) 2022 10 28
(731) AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ SMS TYCHY, Tychy
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.14, 26.01.01, 26.01.08, 26.01.10, 26.01.16
(510), (511) 41 Usługi szkół, Szkolenia w zakresie sprawności 
fizycznej, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi akademii piłkar-
skich, 44 Usługi fizjoterapii.

(210) 548674 (220) 2022 10 28
(731) ARIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARIA GROUP

(531) 03.04.11, 03.04.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicz-
nych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń do oszczę-
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dzania energii, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych.

(210) 548678 (220) 2022 10 28
(731) CENTRUM MEDYCZNE KINESIS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamień
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINESIS CENTRUM MEDYCZNE

(531) 02.09.01, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 548681 (220) 2022 10 28
(731) JANSSENS GLENN, Schilde, BE
(540) (znak słowny)
(540) Confianz
(510), (511) 36 Doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informa-
cji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem 
Internetu, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Naby-
wanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, Pomoc w zakresie nabywa-
nia nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nie-
ruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Udziela-
nie informacji dotyczących nieruchomości, Organizowanie 
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizacja najmu 
nieruchomości handlowych, 45 Doradztwo prawne, Do-
radztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Porady praw-
ne i zastępstwo procesowe, Pomoc prawna przy tworzeniu 
umów, Mediacja [usługi prawne], Mediacje, Udostępnianie 
informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi prawne dotyczące testamen-
tów, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, 
Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi wsparcia prawnego, 
Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Do-
radztwo w sporach sądowych, Udzielanie informacji zwią-
zanej ze sprawami prawnymi, Usługi doradcze w zakresie 
prawa, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla 
osób trzecich, Doradztwo związane z osobistymi sprawami 
prawnymi, Dostarczanie informacji prawnych, Organizowa-
nie świadczenia usług prawnych.

(210) 548684 (220) 2022 10 28
(731) POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA  

IM. WOJCIECHA KILARA, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) Sinfonia Baltica
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, Nośniki do re-
jestracji dźwięku, Taśmy, Płyty, Dyski, Kasety, Inne nośniki 
z nagraniami dźwiękowymi i audiowizualnymi, 16 Druki, 
Afisze, Plakaty, Bilety, Zaproszenia, Albumy, Broszury, Książki, 
Publikacje z dziedziny muzyki oraz wydawnictwa nutowe, 
41 Usługi orkiestr i zespołów muzycznych, Usługi impre-
saryjne, Organizowanie i prowadzenie festiwali, przedsta-
wień, koncertów, recitali, konkursów muzycznych i imprez 
rozrywkowych, Usługi edukacyjne z dziedziny muzyki, Or-

ganizowanie i prowadzenie kursów muzycznych, konferen-
cji, kongresów, seminariów, sympozjów i zjazdów, Usługi in-
formacyjne dotyczące imprez kulturalnych i rozrywkowych 
oraz edukacji, Produkcja nagrań dźwiękowych i audiowizu-
alnych oraz programów radiowych i telewizyjnych, Usługi 
studiów nagrań, Organizacja wystaw związanych z kulturą 
oraz edukacją.

(210) 548688 (220) 2022 10 30
(731) DURLIK-OLSZEWSKA MAGDALENA LEXINVEST 

KANCELARIA ADWOKACKA DR MAGDALENA 
DURLIK-OLSZEWSKA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEXINVEST

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.01, 03.01.16, 26.11.03
(510), (511) 45 Usługi adwokatów.

(210) 548689 (220) 2022 10 30
(731) SHOPSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) koszykomat.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02, 10.03.10, 10.03.11
(510), (511) 35 Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 548692 (220) 2022 10 30
(731) KEMPF TOMASZ 3 COLOURS, Podkowa Leśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZEREŚNIAK GOOD FOOD
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(531) 05.07.16, 05.07.21, 27.05.01, 27.01.12, 29.01.13, 05.03.20
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie owoców, Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi bezobsłu-
gowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, 
Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
sklepów detalicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej za zamówieniem pocztowym związane z artyku-
łami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, 39 Dostawa produktów spożyw-
czych, Pakowanie produktów spożywczych.

(210) 548708 (220) 2022 10 31
(731) OCZOŚ ŁUKASZ ŁUKASZ OCZOŚ - BEDO SPORT, 

Jarosław
(540) (znak słowny)
(540) BedoSport.
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Komplety sportowe, Stro-
je sportowe, Spodnie sportowe, Bluzy dresowe, Spodnie 
dresowe, Bluzy sportowe, Spodnie [nieformalne], Wygodne 
luźne spodnie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Czapki 
i czapeczki sportowe, Koszulki z krótkim rękawem, Koszule 
z długimi rękawami, Bielizna osobista i nocna, Nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież, Czapki z daszkiem, Czapki bez daszków, 
Daszki, Szale, Paski, Spodenki, Koszule, Odzież przeciwdesz-
czowa, Rękawiczki, Szaliki, Odzież męska, Odzież damska, 
Odzież dziecięca, Maski ochronne [odzież], Kurtki sportowe.

(210) 548733 (220) 2022 11 02
(731) BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORDIDUS we care about your eco-footprint

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 40 Usługi recyklingowe, Upcykling, Recykling 
i uzdatnianie odpadów, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Sorto-
wanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu 
[przetwarzanie], Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Ob-
róbka [odzyskiwanie surowców wtórnych] odpadów.

(210) 548737 (220) 2022 10 28
(731) ZANADRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) High Barnet

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Pitne alkohole wysokoprocentowe, Alkohole 
destylowane, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Gin, Na-
poje alkoholowe aromatyzowane.

(210) 548761 (220) 2022 10 28
(731) KOMBINAT KONOPNY SPÓŁKA AKCYJNA,  

Gronowo Górne
(540) (znak słowny)
(540) Kombinat Konopny
(510), (511) 5 Suplementy diety, w szczególności suplemen-
ty diety na bazie konopi włóknistych (siewnych) takie jak np. 
oleje CBD, kapsułki ziołowe, białkowe dodatki do żywności, 
herbaty i susze konopne, Suplementy diety dla zwierząt, 
w szczególności suplementy diety dla zwierząt na bazie ko-
nopi włóknistych (siewnych) takie jak np. olej CBD dla zwie-
rząt, pasza uzupełniająca dla zwierząt w postaci przysma-
ków, Suplementy diety zawierające lecytynę.

(210) 548765 (220) 2022 10 28
(731) POLEWKO ELŻBIETA GABINET KOSMETYCZNO- 

-PODOLOGICZNY PROFIL, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pro.feet

(531) 02.09.19, 24.17.02, 26.01.14, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi podologa, Badania medyczne, Bada-
nia medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Chi-
rurgia, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo 
medyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo w zakresie 
leczenia farmakologicznego, Informacja medyczna, Kliniki 
medyczne, Konsultacje medyczne, Kosmetyczny zabieg la-
serowy skóry, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg, Lecze-
nie kosmetyczne grzyba palców nóg, Medyczna pielęgna-
cja stóp, Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka medyczna 
i analizy związane z leczeniem pacjenta, Pielęgnacja stóp, Po-
radnictwo medyczne, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdro-
wia, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Świadczenie usług 
medycznych, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia 
chorób skóry, Usługi doradcze w zakresie leczenia chorób 
zwyrodnieniowych, Usługi doradcze w zakresie opieki zdro-
wotnej, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze 
związane z usługami medycznymi, Usługi medyczne, Usługi 
medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi pielęgnacji pa-
znokci, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi w zakresie leczenia 
medycznego, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego.

(210) 548771 (220) 2022 11 02
(731) PIEPIÓRKA KAROL, Podkampinos
(540) (znak słowny)
(540) HiSoQ
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowa-
nia w elektryce, Urządzenia do badań naukowych i labora-
toryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia 
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urzą-
dzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą 
energii elektrycznej, Urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audio-
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wizualne, multimedialne i fotograficzne, Utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne.

(210) 548773 (220) 2022 11 02
(731) CHYL PIOTR CHYLO RACING, Biłgoraj
(540) (znak słowny)
(540) Simson
(510), (511) 37 Czyszczenie higieniczne [pojazdy], Czyszcze-
nie i polerowanie pojazdów silnikowych, Czyszczenie pojaz-
dów, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Naprawa, 
konserwacja i tankowanie pojazdów, Dostarczanie informa-
cji o naprawach pojazdów, Dostarczanie informacji o konser-
wacji pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, 
Instalowanie części do pojazdów, Instalowanie na zamówie-
nie zewnętrznych, wewnętrznych i mechanicznych części 
do pojazdów [tuning], Kompleksowe czyszczenie pojazdów, 
Konserwacja części i akcesoriów do komercyjnych lądowych 
pojazdów silnikowych, Konserwacja i naprawa pojazdów, 
Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Konser-
wacja pojazdów, Konserwacja pojazdów mechanicznych, 
Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Konserwacja, ser-
wis, strojenie i naprawa silników, Kontrola pojazdów przed 
przeprowadzeniem konserwacji, Kontrola pojazdów przed 
przeprowadzeniem naprawy, Konwersja pojazdów [silniki], 
Malowanie pojazdów, Malowanie pojazdów mechanicz-
nych, Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, Mon-
taż [instalowanie] części do pojazdów, Mycie i polerowanie 
pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów, Mycie pojazdów 
mechanicznych, Nakładanie farb antykorozyjnych na pojaz-
dy, Nakładanie farb przeciwrdzewnych na pojazdy, Naprawa 
i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, 
Naprawa i konserwacja motocykli, Naprawa i konserwacja 
pojazdów lądowych, Naprawa i konserwacja pojazdów me-
chanicznych i silników do nich, Naprawa i konserwacja po-
jazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów 
mechanicznych i części do nich, Naprawa i konserwacja po-
jazdów mechanicznych i ich części, Naprawa i konserwacja 
silników pojazdów mechanicznych, Naprawa i konserwacja 
układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, Napra-
wa kół, Naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów 
silnikowych, Naprawa pojazdów w ramach usług pomo-
cy drogowej, Naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, 
Naprawa układów hamulcowych do pojazdów, Naprawa 
układów zawieszenia do pojazdów, Naprawa wykończenia 
w pojazdach mechanicznych, Obsługa i naprawy pojazdów 
silnikowych, Odnawianie pojazdów, Organizowanie kon-
serwacji silnikowych pojazdów lądowych, Organizowanie 
naprawy pojazdów, Organizowanie naprawy silnikowych 
pojazdów lądowych, Polerowanie [czyszczenie] pojazdów, 
Polerowanie pojazdów, Przegląd pojazdów, Regeneracja sil-
ników pojazdów, Regulacja silników, Regulacja [tuning] po-
jazdów, Remont pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników 
pojazdów, Serwisowanie pojazdów dostawczych, Strojenie 
silników pojazdów mechanicznych, Smarowanie pojazdów 
drogowych, Smarowanie pojazdów, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją dwukołowych po-
jazdów mechanicznych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą pojazdów lądowych, Usługi awaryjnych napraw 
pojazdów, Usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądo-
wych, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi 
doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi dorad-
cze w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, Usługi infor-
macyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, Usługi 
konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych, Usługi myjni 
pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, Usługi naprawy 

i obsługi pojazdów silnikowych, Usługi stacji naprawy po-
jazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów, Usługi stacji obsługi 
pojazdów [tankowanie i usługi konserwacyjne], Usługi stacji 
obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Usługi tuningu po-
jazdów, Usługi w zakresie konserwacji pojazdów silnikowych, 
Usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach 
[pomoc drogowa], Usługi warsztatów naprawy pojazdów 
silnikowych, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi 
warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi warsz-
tatów w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mecha-
nicznych, Usługi zabezpieczania podwozia pojazdu przed 
korozją, Usługi związane z tapicerką i naprawą pojazdów, 
Ustawianie zbieżności kół, Wciąganie silników, Wymiana 
amortyzatorów, Wymiana rur wydechowych, Wyważanie 
kół, Wyważanie opon, Zabezpieczanie antykorozyjne po-
jazdów silnikowych, Zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, 
Zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed korozją, Zabez-
pieczanie pojazdów silnikowych przed rdzą, Zabezpieczanie 
przeciwrdzewne pojazdów silnikowych, Zabezpieczanie 
przed rdzą pojazdów silnikowych, Instalowanie urządzeń 
do zabezpieczania pojazdów, Wstawianie okien do pojaz-
dów silnikowych.

(210) 548790 (220) 2022 10 31
(731) HEWELT KATARZYNA FIZJO4MOVE, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJO4MOVE

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 44 Badania w zakresie diagnozy stanu zdro-
wia, Badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, Badanie 
sprawności fizycznej, Domowa opieka pielęgniarska, Do-
radztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie 
diety i odżywiania się, Fizjoterapia, Masaże, Masaż, Ochrona 
zdrowia, Ocena kontroli wagi, Opieka medyczna i zdrowot-
na, Ośrodki zdrowia, Opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relak-
sacyjnej, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyj-
nej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Profesjo-
nalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie żywienia, Poradnictwo w zakresie 
odżywiania, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Po-
radnictwo żywieniowe, Poradnictwo dietetyczne, Rehabi-
litacja fizyczna, Sporządzanie raportów dotyczących opieki 
zdrowotnej, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, 
Terapia mowy, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Udzielanie 
informacji dotyczących badań fizykalnych, Udostępnianie 
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabili-
tacji zdrowotnej, Udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie informacji o war-
tości odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie infor-
macji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie 
informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Udziela-
nie informacji zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych 
z odżywianiem, Udzielanie informacji związanych z suple-
mentami diety i odżywczymi, Usługi dietetyków, Usługi do-
mowej opieki zdrowotnej, Usługi doradcze dotyczące odży-
wiania, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usłu-
gi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie żywienia, 
Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze w za-
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kresie odchudzania, Usługi doradcze związane z dietą, Usługi 
doradztwa medycznego, dietetycznego, Usługi doradztwa 
w zakresie kontrolowania wagi, Usługi doradztwa związane 
z odchudzaniem, Usługi doradztwa żywieniowego, Usługi 
elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, Usługi infor-
macji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, 
Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi 
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi klinik zdrowia, 
Usługi medyczne, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi terapeu-
tyczne, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, 
Zabiegi terapeutyczne dla ciała.

(210) 548791 (220) 2022 11 02
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) niezwykła

(531) 09.07.19, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, 
Margaryna, Oleje i tłuszcze jadalne, Rafinowane tłuszcze ro-
ślinne.

(210) 548793 (220) 2022 10 31
(731) PAGACZ JOANNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOTEL ZEN

(531) 03.01.06, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi hoteli dla zwierząt domowych.

(210) 548798 (220) 2022 10 31
(731) HEWELT KATARZYNA FIZJO4MOVE, Bydgoszcz
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.08, 29.01.15
(510), (511) 44 Badania w zakresie diagnozy stanu zdro-
wia, Badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, Badanie 
sprawności fizycznej, Domowa opieka pielęgniarska, Do-

radztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie 
diety i odżywiania się, Fizjoterapia, Masaże, Masaż, Ochrona 
zdrowia, Ocena kontroli wagi, Opieka medyczna i zdrowot-
na, Ośrodki zdrowia, Opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relak-
sacyjnej, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyj-
nej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Profesjo-
nalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie żywienia, Poradnictwo w zakresie 
odżywiania, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Po-
radnictwo żywieniowe, Poradnictwo dietetyczne, Rehabi-
litacja fizyczna, Sporządzanie raportów dotyczących opieki 
zdrowotnej, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, 
Terapia mowy, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Udzielanie 
informacji dotyczących badań fizykalnych, Udostępnianie 
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabili-
tacji zdrowotnej, Udzielanie informacji na temat poradnictwa 
dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie informacji o war-
tości odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie infor-
macji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie 
informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Udziela-
nie informacji zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych 
z odżywianiem, Udzielanie informacji związanych z suple-
mentami diety i odżywczymi, Usługi dietetyków, Usługi do-
mowej opieki zdrowotnej, Usługi doradcze dotyczące odży-
wiania, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usłu-
gi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie żywienia, 
Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze w za-
kresie odchudzania, Usługi doradcze związane z dietą, Usługi 
doradztwa medycznego, dietetycznego, Usługi doradztwa 
w zakresie kontrolowania wagi, Usługi doradztwa związane 
z odchudzaniem, Usługi doradztwa żywieniowego, Usługi 
elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, Usługi infor-
macji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, 
Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi 
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi klinik zdrowia, 
Usługi medyczne, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi terapeu-
tyczne, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, 
Zabiegi terapeutyczne dla ciała.

(210) 548807 (220) 2022 10 31
(731) SAPIECHA WIKTORIA INVERSJA, Brzesko
(540) (znak słowny)
(540) INVERSJA
(510), (511) 41 Szkolenia w dziedzinie sprawności fizycznej, 
odżywiania, modelowania sylwetki, dobrostanu organizmu 
ludzkiego, obsługi sprzętów do ćwiczeń i relaksacji, marketin-
gu, 44 Masaż, Salony piękności, Fizjoterapia, Rehabilitacja fi-
zyczna, Odnowa biologiczna, Doradztwo w zakresie żywienia, 
Usługi dietetyków, Usługi studiów modelowania sylwetki.

(210) 548824 (220) 2022 11 02
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ATOS
(510), (511) 31 Karma mokra i sucha dla psów, Karma mokra 
i sucha dla kotów.

(210) 548826 (220) 2022 11 02
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) DELSATO
(510), (511) 29 Warzywa konserwowe, owoce konserwowe, 
wędliny, ryby przetworzone, nabiał, sery, oliwa z oliwek, oli-
wa z oliwek z pierwszego tłoczenia, przecier pomidorowy, 
przekąski z owoców, przekąski na bazie mięsa, przekąski 
ziemniaczane, gotowe dania warzywne, gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, 30 Lody, 
słodycze, przyprawy suche, przyprawy smakowe, sosy, ma-
rynaty, makarony, kawy, przekąski wieloziarniste, przekąski 
z produktów zbożowych, przekąski na bazie ryżu, przekąski 
na bazie mąki, przekąski na bazie kukurydzy, desery gotowe 
[wyroby cukiernicze], desery gotowe [wyroby piekarnicze], 
desery czekoladowe, desery z muesli, 32 Soki, 33 Napoje al-
koholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 548839 (220) 2022 11 03
(731) JARNOT TOMASZ DEFT - TOMASZ JARNOT, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTKA.PL

(531) 29.01.08, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 
24.17.01, 24.17.02, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.09

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z po-
jazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojaz-
dami, 36 Leasing finansowy, Finansowanie leasingu pojaz-
dów, Finansowanie leasingu samochodów, Świadczenie 
finansowych usług leasingowych, Finansowanie zakupów 
leasingowych samochodów, Finansowanie zakupów w for-
mie leasingu, Pożyczki na zakup leasingowy, Udostępnianie 
funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, Usługi w zakresie 
finansowania zakupów na raty (leasing), Usługi finansowa-
nia samochodów, Finansowanie związane z samochodami, 
Usługi finansowe związane z handlem samochodowym, 
Doradztwo finansowe, Informacje finansowe, Usługi finan-
sowe, Opracowania finansowe, Prognozy finansowe, Oceny 
finansowe, Opieka finansowa, Pomoc finansowa, Finansowe 
usługi konsultingowe, Skomputeryzowane usługi finanso-
we, Finansowanie zakupów, Usługi konsultingu finansowe-
go, Organizowanie transakcji finansowych, Przetwarzanie 
informacji finansowych, Usługi płatności finansowych, Pozy-
skiwanie kapitału finansowego, Zapewnianie finansowania 
handlu, Finansowanie zakupów na raty, Usługi finansowe 
świadczone przez Internet, 37 Usługi myjni pojazdów, Udo-
stępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Czysz-
czenie pojazdów, Mycie pojazdów, Polerowanie pojazdów, 
Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Mycie pojazdów 
mechanicznych, Czyszczenie i polerowanie pojazdów silni-
kowych, Mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, Usługi 
czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, Odświeża-
nie lakieru samochodu, Wypożyczanie urządzeń do mycia 
samochodów, Udzielanie informacji związanych z wypo-
życzaniem urządzeń do mycia samochodów, Czyszczenia 
tapicerki, Czyszczenie skór, Usługi czyszczenia strumieniem 
wody pod ciśnieniem, Konserwacja, serwis i naprawa po-
jazdów, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Dostar-
czanie informacji o naprawach pojazdów, Dostarczanie 
informacji o konserwacji pojazdów, Instalacja części zamien-
nych do pojazdów, Instalowanie części do pojazdów, Kon-
serwacja i naprawa pojazdów silnikowych do transportu 
pasażerów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja 
i naprawy pojazdów silnikowych, Konserwacja lub naprawa 

pojazdów samochodowych, Konserwacja pojazdów, Kon-
serwacja pojazdów mechanicznych, Konserwacja samo-
chodów, Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, 
Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, 
Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem konserwacji, 
Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Nakładanie farb 
antykorozyjnych na pojazdy, Naprawa ciężarówek, Napra-
wa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojaz-
dów, Naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa 
i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz sil-
ników pojazdów mechanicznych i części do nich, Naprawa 
i konserwacja pojazdów transportu publicznego, Naprawa 
i konserwacja pojazdów elektrycznych, Naprawa i konser-
wacja układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, 
Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób 
trzecich, Naprawa karoserii samochodowych, Naprawa kół, 
Naprawa przednich szyb, Naprawa sprzęgieł do pojazdów 
lądowych, Naprawa układów hamulcowych do pojazdów, 
Naprawa układów zawieszenia do pojazdów, Naprawa wy-
kończenia w pojazdach mechanicznych, Naprawy i obsługa 
samochodów, Naprawy przyczep, Naprawy samochodów, 
Naprawy i konserwacja samochodów, Naprawy lub kon-
serwacja samochodów, Organizowanie naprawy pojazdów, 
Organizowanie naprawy silnikowych pojazdów lądowych, 
Organizowanie wstawiania przednich szyb do wymiany 
w pojazdach, Organizowanie wstawiania szyb do wymiany 
w pojazdach, Przebudowa chłodnic pojazdów, Przegląd po-
jazdów, Regeneracja silników pojazdów, Regulacja silników, 
Remont pojazdów, Serwisowanie pojazdów dostawczych, 
Smarowanie pojazdów, Smarowanie pojazdów drogowych, 
Smarowanie samochodów, Strojenie silników samochodo-
wych, Udzielanie informacji związanych z naprawą pojaz-
dów lądowych, Usługi awaryjnych napraw pojazdów, Usługi 
doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi doradcze 
w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, Usługi napraw 
awarii pojazdów, Usługi stacji naprawy pojazdów, Usługi 
stacji obsługi pojazdów, Usługi stacji obsługi samocho-
dów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, 
Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi warsztatów 
samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów, Usłu-
gi warsztatów w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów 
mechanicznych, Usługi wymiany oleju samochodowego, 
Ustawianie zbieżności kół, Wymiana amortyzatorów, Wy-
miana rur wydechowych, Wyważanie kół, Wyważanie opon, 
Odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, Regularne serwiso-
wanie urządzeń do klimatyzacji, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do klimatyzacji, Usługi czyszczenia sprzętu klima-
tyzacyjnego, Usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych 
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń klimatyza-
cyjnych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Instalacja alarmów, 
Instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, Naprawa 
alarmów, Naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, Usługi 
w zakresie instalowania alarmów, Konserwacja i serwiso-
wanie alarmów antywłamaniowych, Zakładanie i naprawa 
opon do pojazdów, Zabezpieczanie antykorozyjne pojaz-
dów silnikowych, Usługi związane z tapicerką i naprawą po-
jazdów, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą 
pojazdów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji pojaz-
dów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Obsługa 
i naprawy pojazdów silnikowych, Naprawa i konserwacja 
silników pojazdów mechanicznych, Malowanie pojazdów.

(210) 548840 (220) 2022 11 03
(731) GÓŹDŹ MICHAŁ ETNH.MEDIA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ETNH

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, in-
nych niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania ma-
gazynów, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja 
kalendarzy imprez, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie czasopism elektronicznych, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
Usługi pisania blogów, Publikowanie tekstów.

(210) 548876 (220) 2022 11 03
(731) RADGOWSKI JAN VELIO, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELIO

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Agencje nieru-
chomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, 37 Budowa instalacji wodocią-
gowych, Podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodo-
ciągów, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wo-
dociągowych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji insta-
lacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie naprawy 
instalacji wodociągowych, Montaż instalacji kanalizacyjnych, 
gazowych i wodociągowych, Instalacja systemów wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń wodociągo-
wo-kanalizacyjnych, Czyszczenie układów wodociągów, 
Czyszczenie instalacji wodociągowych, Instalacja przewo-
dów wodociągowych, Instalacja gazociągów i wodociągów, 
Naprawa systemów kanalizacji, Konserwacja instalacji wod-
no-kanalizacyjnej, Odnawianie instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-
-kanalizacyjnych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, Wypożyczanie maszyn 
do robót ziemnych, Wynajem sprzętu do robót ziemnych, 
Układanie kabli ziemnych, Naprawa i konserwacja sprzętu 
do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn do robót 
ziemnych, Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie studzienek 
ściekowych, Czyszczenie rur kanalizacyjnych, Oczyszczanie 
i czyszczenie kanałów ściekowych, Usługi czyszczenia kana-
lizacji, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Serwisowanie rur kanali-
zacyjnych, Budowa systemów ścieków, Podziemne prace 
konstrukcyjne w zakresie ścieków, Czyszczenie kanałów 
ściekowych, Usługi w zakresie instalowania kanałów ścieko-
wych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Powlekanie ka-
nałów ściekowych, Montaż wykładzin kanałów ściekowych, 
Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, Czyszcze-
nie szamb (szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki 
ścieków), Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystują-
cych bakterie do przeróbki ścieków, Konserwacja systemów 
odprowadzania nieczystości [szamb], Pompowanie i czysz-
czenie szamb, Instalacja szamb, 42 Projektowanie i plano-
wanie techniczne systemów kanalizacyjnych, Projektowa-
nie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, 
wody i wody ściekowej, Projektowanie i planowanie tech-

niczne oczyszczalni wody, Usługi inżynieryjne, Doradztwo 
techniczne, Badania techniczne, Audyt energetyczny, Usługi 
inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej.

(210) 548878 (220) 2022 11 03
(731) RADGOWSKI JAN VELIO, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) VELIO
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Agencje nierucho-
mości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, 37 Budowa instalacji wodociągowych, 
Podziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, 
Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągo-
wych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wo-
dociągowych, Usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji 
wodociągowych, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych 
i wodociągowych, Instalacja systemów wodociągowo-kanali-
zacyjnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 
Czyszczenie układów wodociągów, Czyszczenie instalacji wo-
dociągowych, Instalacja przewodów wodociągowych, Instala-
cja gazociągów i wodociągów, Naprawa systemów kanaliza-
cji, Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, Odnawianie 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Podziemne prace 
konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
Wypożyczanie maszyn do robót ziemnych, Wynajem sprzętu 
do robót ziemnych, Układanie kabli ziemnych, Naprawa i kon-
serwacja sprzętu do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja 
maszyn do robót ziemnych, Czyszczenie zbiorników, Czysz-
czenie studzienek ściekowych, Czyszczenie rur kanalizacyj-
nych, Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, Usługi 
czyszczenia kanalizacji, Doradztwo inżynieryjne [budownic-
two], Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Serwiso-
wanie rur kanalizacyjnych, Budowa systemów ścieków, Pod-
ziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, Czyszczenie 
kanałów ściekowych, Usługi w zakresie instalowania kanałów 
ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Powlekanie 
kanałów ściekowych, Montaż wykładzin kanałów ściekowych, 
Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, Czyszczenie 
szamb (szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ście-
ków), Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących 
bakterie do przeróbki ścieków, Konserwacja systemów od-
prowadzania nieczystości [szamb], Pompowanie i czyszczenie 
szamb, Instalacja szamb, 42 Projektowanie i planowanie tech-
niczne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie i planowa-
nie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody 
ściekowej, Projektowanie i planowanie techniczne oczyszczal-
ni wody, Usługi inżynieryjne, Doradztwo techniczne, Badania 
techniczne, Audyt energetyczny, Usługi inżynieryjne w dzie-
dzinie technologii energetycznej.

(210) 548912 (220) 2022 11 04
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  

SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 95 eurosuper
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(531) 27.05.05, 27.05.24, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 4 Paliwa, Benzyny silnikowe, 35 Usługi obrotu 
paliwami i benzynami silnikowymi.

(210) 548938 (220) 2022 11 07
(731) INOX THERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraśnik

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THERMES Green Solutions

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji insta-
lacji wodnych i gazowych, Instalacje i urządzenia do ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 
Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, Palniki, bojlery i podgrzewacze.

(210) 548939 (220) 2022 11 07
(731) INOX THERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraśnik

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THERMES Green Solutions

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji insta-
lacji wodnych i gazowych, Instalacje i urządzenia do ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 
Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji, Palniki, bojlery i podgrzewacze.

(210) 548953 (220) 2022 11 08
(731) MAZUR KLAUDIA OPOLSKIE CENTRUM 

TRYCHOLOGII, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPOLSKIE CENTRUM TRYCHOLOGII

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 
26.11.10, 26.11.12, 02.09.12

(510), (511) 3 Kosmetyki, 44 Usługi kosmetyczne.

(210) 549095 (220) 2022 11 14
(731) ADAMCZYK ŁUKASZ, Konin
(540) (znak słowny)
(540) Bajlando
(510), (511) 18 Plecaki, 25 Odzież.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 546012, 547602, 547628, 547654, 547655, 547657, 547658, 547659, 548149, 548150, 548151, 548152, 548402, 
548424, 548477, 548664

2 548168

3 520375, 543305, 543974, 546195, 546474, 547161, 547695, 547842, 547843, 548067, 548554, 548953

4 547875, 548912

5 520375, 536299, 546474, 547161, 547602, 547628, 547695, 547705, 547821, 547840, 547842, 547844, 547845, 
547846, 547866, 547876, 548056, 548208, 548477, 548494, 548495, 548496, 548499, 548761

6 541951, 548292, 548351

7 544753, 546012, 547382, 548478, 548552

8 547152, 547155

9 544230, 544303, 544536, 544952, 546012, 546032, 546536, 547196, 547517, 547518, 547524, 547673, 547674, 
547677, 547812, 548095, 548108, 548154, 548222, 548351, 548356, 548399, 548518, 548591, 548614, 548684, 
548771

10 547866

11 538834, 544753, 546012, 547431, 548292, 548356, 548938, 548939

12 547382, 548643

14 524360, 544245, 544952, 546012, 548346, 548348

16 527084, 542027, 542377, 544952, 545766, 547677, 547812, 547992, 548071, 548389, 548640, 548684

18 524360, 544536, 546032, 548505, 548611, 549095

19 541951, 547098, 547831, 548074, 548290, 548292, 548661

20 547098, 547815, 548651, 548661

21 544191, 548071, 548552, 548640, 548661

25 524360, 544245, 544361, 544536, 545766, 546032, 547699, 548091, 548215, 548387, 548455, 548505, 548512, 
548595, 548653, 548708, 549095

26 548492

27 544230

28 544230, 546032, 547677, 548612, 548653, 548661

29 542377, 546492, 546736, 546794, 546796, 547424, 547425, 547602, 547628, 547664, 547705, 547978, 548071, 
548147, 548489, 548587, 548791, 548826

30 542377, 544182, 546736, 546781, 547602, 547628, 547664, 547824, 547978, 548056, 548059, 548071, 548149, 
548150, 548151, 548152, 548515, 548516, 548517, 548586, 548587, 548590, 548615, 548826

31 544182, 547664, 548824

32 540776, 546032, 547978, 548517, 548586, 548826

33 540776, 547978, 548615, 548737, 548826

34 545231, 545232, 545233, 545234, 545235, 545236, 545237, 545242, 545243, 545516

35 519183, 524360, 524451, 527084, 536299, 538834, 539164, 540036, 540037, 540038, 540776, 542027, 544245, 
544303, 544361, 544952, 545766, 546032, 546194, 546195, 546536, 546736, 547517, 547518, 547524, 547602, 
547628, 547654, 547655, 547657, 547658, 547659, 547673, 547674, 547677, 547699, 547705, 547876, 547887, 
547909, 547917, 548052, 548132, 548147, 548156, 548168, 548222, 548290, 548356, 548371, 548387, 548389, 
548454, 548455, 548512, 548515, 548516, 548517, 548527, 548587, 548590, 548689, 548692, 548839, 548912

36 526252, 533314, 540036, 540037, 540038, 547887, 548156, 548290, 548681, 548839, 548876, 548878
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37 526252, 533314, 541951, 546012, 547196, 547831, 547917, 548074, 548132, 548156, 548290, 548356, 548504, 
548509, 548601, 548610, 548614, 548674, 548773, 548839, 548876, 548878

38 527084, 544536, 544952, 545766, 547196, 547517, 547518, 547524, 547673, 547674, 547677, 548108, 548154, 
548644

39 546077, 548156, 548290, 548692

40 547821, 547875, 548389, 548586, 548615, 548733

41 519183, 527084, 542027, 544230, 544536, 544952, 545766, 547337, 547517, 547518, 547524, 547602, 547628, 
547654, 547655, 547657, 547658, 547659, 547673, 547674, 547677, 547812, 547851, 547887, 548095, 548108, 
548111, 548154, 548222, 548454, 548510, 548590, 548612, 548614, 548653, 548672, 548673, 548684, 548807, 
548840

42 526252, 527084, 533314, 544303, 544361, 546014, 546194, 546536, 547517, 547518, 547524, 547602, 547628, 
547677, 547821, 547992, 548095, 548132, 548156, 548222, 548290, 548371, 548509, 548510, 548601, 548602, 
548644, 548876, 548878

43 539164, 545392, 546736, 547185, 547602, 547628, 547677, 547917, 548111, 548201, 548314, 548515, 548516, 
548517, 548586, 548587, 548597, 548615, 548793

44 544230, 547337, 547654, 547655, 547657, 547658, 547659, 547812, 547992, 548156, 548201, 548368, 548510, 
548554, 548596, 548602, 548620, 548673, 548678, 548765, 548790, 548798, 548807, 548953

45 519183, 539164, 544952, 546194, 547677, 547909, 548156, 548466, 548681, 548688
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

# vege lip care 520375

8 S EIGHT SLICES AMERICAN STYLE PIZZA 548071

95 eurosuper 548912

A AMODAZ 548387

Abedik DRUKARNIA 548389

ADIAMO WE LOVE DIAMONDS 548348

ADIAMO 548346

AGENZA 544361

ALL IN ONE JEDNOCZĘŚCIOWE URZĄDZENIE 545243

ALMUERRO 547978

ANNANI 546195

APOKAWIXA 547524

ARIA GROUP 548674

ARIANS Serwis Sprzątający 548610

ARKANO 548601

astra 548399

ATOS 548824

AUTKA.PL 548839

baby garden 548672

BACTOLIFE 548208

Bajlando 549095

BAKOMA RODZINKA 547424

Bakoma RODZINKA 547425

BAZZARA 548590

BedoSport. 548708

BESTLAN 548351

BEZ CZYSZCZENIA 545237

BEZ OGNIA 545236

Biała Żyrafa 548597

BM BY MELL MADE IN POLAND 547875

BRYGADA ŚWIĘTOKRZYSKA  
RODAKÓW KAMRATÓW 548466

BuBu BUBBLE TEA 548586

BUDOLIN 548168

BUKIETY BALONOWE 548612

cheeloo Szybki internet 547196

CINTANA 548222

Confianz 548681

CRAZY DOG 548587

CUKIERNIA Dubielak 548059

CYCLO 547844

CZEREŚNIAK GOOD FOOD 548692

DELSATO 548826

DI DAILY 548108

Di DAILY 548154

Diabefortin 547846

dodome 526252

DOMLAGOM 548509

DOPPELGANGER 547518

ELF EDU 548614

ETNH 548840

EV/CAB 544753

Felice PURE HOME 547161

FIZJO4MOVE 548790

FLAT-OUT! 548643

Food & Drink EKIPLA 548111

Forte + 548640

FOSFARM 547657

fosfarm 547658

FOSFORY 547655

FURIA 548091

GALA WOMAN POWER 547887

GANGSTAFF 546032

GRUPA Buena 548517

GRUPA MOTOCYKLOWA  
STOP ŚMIERCI KOŚCIAN 548215

gumotki 548492

health balance 544230

HEMPME 536299

Herbaciarnia BRACI PREMIUM JAKOŚĆ 548516

heva 538834

High Barnet 548737

HiSoQ 548771

INASIA 539164

INFLADROP 548499

Inspirują nas ludzie 524451

INTUICYJNA OBSŁUGA 545235

INVERSJA 548807

JBB BAŁDYGA KURPIAK 547705

KAMAN 548653

KARELMA 548478

KAWOSZ 548615

KINESIS CENTRUM MEDYCZNE 548678

KLUBY GAZETY POLSKIEJ 519183

KOHERENCJA 547337

KOLAGEN + BIOTYNA PRO 547695

Kombinat Konopny 548761

koszykomat.pl 548689
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80 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT47/2022

KOTEL ZEN 548793

KTI kliniczne terapie innowacyjne 548510

Kuchnia zdrowia 547664

Kudo Apuesta por lo natural,  
tu cuerpo te lo agradecerá 546492

LADY BUQ ART 548611

LAQON 543305

LARSUU 548595

Legalmind 547909

LEXINVEST 548688

lightnet 547431

LoveLife PREMIUM Kobieta  
OIL MIX WITAMINA E LEN WIESIOŁEK  
KONOPIA ROKITNIK OMEGA 3 6 7 9 546796

Lovesn 548591

LPP LOGISTICS 546077

M Park 540036

m straż 544303

M 540037

M 540038

MANPRO APARTMENTS 548314

manufaktura sushi & ramen 545392

MANUFAKTURA Turówka.pl 547824

MAXX 547673

MAXX 547674

Mcleaner 548424

meb 548356

METIVO 546012

Męska Rzecz 548554

missPANK 547992

MONSTER BLOCK 547831

Moska Style 548149

mstraż 546536

MUMBAI LOCAL 546736

niezwykła 548791

Nowosolanka 548661

Octica 548527

OKNOSTYL 548074

ONYNAIL 548067

OPOLSKIE CENTRUM TRYCHOLOGII 548953

ORKA 40 548664

OVO MEN 547152

OVO MEN 547155

PB PALARNIA BRACI 2009 548515

PC doktor 548371

Perfecta BOTULINE EXPERT ODMŁODZENIA 546474

PIEKARNIA Dubielak 548056

Place Please 548095

Podkarpacki Kongres Gospodarczy 527084

PORTOWO 548156

Powered by: SMARTCORE  
INDUCTION SYSTEM 545516

PRAWO OJCZYZNA HONOR 544952

Pro.feet 548765

PROBANDIT 544536

proteinrise 547602

proteinrise 547628

PRZEDPIEKLE BORUTY 546781

PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA 545242

PSAC 548518

Ptasia Karczma 548552

PYSZNA FABRYKA 548201

R ROOKEE 548505

R.MAJEWSKI 544182

RANO 548292

ReCulter 548402

REVOIRE 524360

RMF MAXX 547677

ROLTOR 541951

S 547851

samo dobro 543974

SANDRA SPA STUDIO MODELOWANIA  
SYLWETKI 548596

SBU PARK 548290

Sergio di Mare 548455

SERio 548489

SIENNA Dom Mody Ślubnej 547699

simini 544245

Simson 548773

Sinfonia Baltica 548684

SIÓDME NIEBO 7 533314

SKEGGIA 547866

SKYTATTOORADOM.PL SKY TATTOO 548620

Słodki Słój 542377

SMARTER Diagnostics 548602

SMILE CLINIC 548368

SOLIDNE WYKONANIE 545234

SORDIDUS  
we care about your eco-footprint 548733

sport - dog 548052

STOLARSTWO POPIÓŁ 548651

STONE CAVA 547098

Strong Point 548512

STUDIO K45 546194

STYLUFKA 540776

super fos dar 40 547659

SUPERSAM 547917

Szybki kęs BISTRO 547185

T3 548151

TAJEMNICE LIPOWA 547517

taxvisor Doradztwo i księgowość 548454

Technetic Group Productivity in industry 546014

Technologia SMARTCORE  
INDUCTION SYSTEM 545233
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Nr  ZT47/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 81

TendonVisc 548494

TEREA do IQOS ILUMA 545231

TEREA do IQOS ILUMA 545232

THERMES Green Solutions 548938

THERMES Green Solutions 548939

tillid home 548504

tip.pl 548132

TŁOCZONY NA ZIMNO  
LoveLife by med.Marci Anti Acne  
100% natural OIL MIX KWAS GLA  
WITAMINA E 546794

Topferm Pro 548152

TopGun 050 CS 548477

Traktor center POLAND 547382

Trisulin 547845

Turbo Fruit 548150

UKIYO 544191

UNLOCK 547812

VELIO 548876

VELIO 548878

VERLE HOME 547815

VIQUALPRO’D 547821

ViscHa One 548495

ViscHa 548496

VITAMA NATURE 547876

VITAPLON 547654

Wędzarnia CZYŻEW 548147

Youniversity 542027

YS You School 545766



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.

472575 EUBA (2022 09 20) 7, 9
544465 BIOVIN Für die Kraft der Erde (2022 08 12)

CFE: 05.01.05, 05.05.20, 27.05.08 1
1683883 H NATURALLY BETTER DAIRY MADE SAFE BY 

HAELEN (2022 09 30, 2022 04 01)
CFE: 24.03.01, 27.05.01 29, 40,

1692717 BERNER PUSHING THE LIMITS 
(2022 06 24, 2022 05 05)

35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42

1692790 Collimate Capital  
(2022 03 10, 2021 11 11)

9, 35, 36, 38, 41

1692791 COLLIMATE (2022 03 10, 2021 12 20)
CFE: 27.05.01 9, 35, 36, 38, 41

1693012 LOUIS VUITTON (2022 02 11)
CFE: 27.05.01 5, 7, 10, 11, 22, 23, 

31, 40, 42, 44,
1693016 CHANEL VITALITY SCANNER 

(2022 07 15, 2022 01 27)
3, 9, 10, 44

1693064 (2022 10 02)
CFE: 24.09.03, 26.13.25 32, 33, 43

1693087 elastron (2022 09 09, 2022 06 14)
CFE: 24.17.08, 26.01.06, 
27.05.01, 29.01.12

1, 17

1693124 LF LYFIT STRETCH SYSTEM (2022 08 07)
CFE: 27.05.10, 29.01.01 25

1693224 ApiX Drive (2022 07 11) 42
1693261 YZFUJI (2022 06 06)

CFE: 26.03.01 7
1693410 THE ELEM ENTS (2022 05 31)

CFE: 26.03.01, 27.05.01 3
1693470 Astoria (2022 08 10, 2022 02 22) 31
1693570 Aerstop (2022 09 30) 16, 17, 39
1693678 MAGITU  

(2022 08 17, 2022 02 23)
6, 20, 35, 

37, 39
1693721 FreeFinance (2022 09 15) 9, 42
1693781 PROMEX (2022 07 04, 2022 01 11) 16, 35, 36



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  544465, 1693087 

3  1693016, 1693410 

5  1693012 

6  1693678 

7  472575, 1693012, 1693261 

9  472575, 1692790, 1692791, 1693016, 1693721 

10  1693012, 1693016 

11  1693012 

16  1693570, 1693781 

17  1693087, 1693570 

20  1693678 

22  1693012 

23  1693012 

25  1693124 

29  1683883 

31  1693012, 1693470 

32  1693064 

33  1693064 

35  1692717, 1692790, 1692791, 1693678, 1693781 

36  1692717, 1692790, 1692791, 1693781 

37  1692717, 1693678 

38  1692790, 1692791 

39  1692717, 1693570, 1693678 

40  1683883, 1692717, 1693012 

41  1692717, 1692790, 1692791 

42  1692717, 1693012, 1693224, 1693721 

43  1693064 

44  1693012, 1693016



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.

544965 DOKTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 10 31 32

544824 WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 10 31 35, 45

544823 WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- 
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 10 31 35, 45

545197 AVENTISUB LLC
2022 11 08 5

544701 NOVARTIS AG
2022 11 08 5



S P R O S T O W A N I E

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

46/2022

7

533397

(210) 533397                                             (220) 2021 08 30
(731) TOMASZ MYALSKI GROUP SPÓŁKA JAWNA, 
         Chełm Śląski
(540) (znak słowny)
(540) TeamWorkStrategy
(510), (511)   9 Platformy oprogramowania komputero-
wego, nagrane lub do pobrania, Programy komputero-
we - oprogramowanie do pobrania, 42 Aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja opro-
gramowania komputerowego, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego.

Informacja ta nie 
powinna zostać  
opublikowana

71-72
9                                                                                          533397
42                                                                                        533397

(wykaz klasowy)

75 TeamWorkStrategy                                                           533397
(wykaz alfabetyczny)
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