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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 19 grudnia 2022 r. Nr ZT51

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) 507696 (220) 2019 12 05
(731) WOŹNY KRZYSZTOF, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) WOŹNY
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach  
i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony interne-
towej następujących towarów: artykuły i akcesoria pogrze-
bowe, trumny, sarkofagi, urny, kwiaty, tabliczki pogrzebowe, 
wieńce i wiązanki z kwiatów, krzyże, klepsydry, nekrologi, 
ubrania i buty, usługi marketingowe, usługi reklamowe 
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek 
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, 45 usługi pogrze-
bowe, zakłady pogrzebowe, kremacja, pogrzeby.

(210) 528053 (220) 2021 04 22
(731) FUNDACJA NOWA RZECZPOSPOLITA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAWNICTWO NOWEJ KONFEDERACJI

(531) 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne zareje-
strowane na nośnikach magnetycznych lub elektronicznych, 
Nośniki elektroniczne, optyczne i magnetyczne wstępnie 
nagrane, Pobieralne gry komputerowe, Komputerowe gry 
losowe, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów 
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry wi-
deo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], 
Programy komputerowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, arty-
kułami piśmiennymi, materiałami drukowanymi, książkami, 
atlasami, albumami, podręcznikami, modelami i makietami 
architektonicznymi, publikacjami elektronicznymi, nośnika-
mi elektronicznymi, optycznymi i magnetycznymi wstępnie 
nagranymi, grami, zabawkami i ozdobami choinkowymi, 
Prenumerata gazet dla osób trzecich, 40 Usługi drukowania, 
Drukowanie litograficzne, Drukowanie offsetowe, Składanie 
tekstu, Usługi wvkańczania druków, Usługi cyfrowego druko-
wania książek i innych dokumentów na zamówienie, Usługi 
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, 41 Usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Pu-
blikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Publi-
kowanie książek, Publikowanie tekstów [innych niż teksty 
reklamowe], Publikowanie i redagowanie materiałów druko-
wanych, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamo-
we), Korekta rękopisów, Komputerowy skład drukarski [DTP], 
Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do ce-
lów reklamowych, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, Pisanie tekstów, innych niż reklamowych, 
Pisanie scenariuszy, Przedstawienia teatralne [produkcja], Or-

ganizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Wypoży-
czanie książek, Tłumaczenia, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
Usługi w zakresie gier świadczone on-line, Usługi produkcji 
radiowej i filmowej, Gry oferowane on-line (w sieci informa-
tycznej).

(210) 528441 (220) 2021 05 05
(731) ZAORSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Big Short Bets
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje 
mobilne, Programy komputerowe, Oprogramowanie kom-
puterowe, Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy 
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyj-
nych, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, 
Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, Oprogra-
mowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub 
do pobrania, Platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, Oprogramowanie komputerowe 
do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji wa-
lutowych, transakcji finansowych, transakcji w kryptowalu-
tach, Oprogramowanie do pobrania w dziedzinie walut wir-
tualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i tokenów, Waluta 
wirtualna, Waluta cyfrowa, Kryptowaluta, Tokeny, Tokeny 
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze kryptogra-
ficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowa-
luty, Nagrania cyfrowe, Nagrania muzyczne, Nagrania wideo, 
Nagrania multimedialne, Nagrania wideo z filmami, Nagrania 
wideo do pobrania, Pliki muzyczne do pobierania, Pliki gra-
ficzne do pobierania, Neony reklamowe, 16 Książki, Wydaw-
nictwa encyklopedyczne i słownikowe, Broszury, Czasopi-
sma, Gazety, Periodyki, Kalendarze, Materiały do nauczania, 
Materiały szkoleniowe, Katalogi, Fotografie, Materiały biuro-
we, 25 Ubrania, Nakrycia głowy, Obuwie, 35 Reklama, Rekla-
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, Agencje 
reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi informacyjne dla konsumentów, Marketing interneto-
wy, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Pro-
dukcja filmów reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkow-
ników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach handlowych lub rekla-
mowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, Usługi w zakresie wy-
wiadu rynkowego, Usługi badania rynku i opinii publicznej, 
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, Sporządzanie indeksów informacji do ce-
lów handlowych lub reklamowych, Indeksowanie stron in-
ternetowych w celach handlowych lub reklamowych, Kom-
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puterowe zarządzanie plikami, Usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, Usłu-
gi konsultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, 
walut wirtualnych, walut cyfrowych, tokenów, kryptowalut 
i systemu blockchain, Udostępnianie informacji bizneso-
wych w dziedzinie tokenów, walut wirtualnych, walut cyfro-
wych, kryptowalut i systemu blockchain, Usługi marketingo-
we w zakresie funkcjonowania technologii blockchain, Anali-
zy kosztów, Analizy rynkowe, Ekonomiczne prognozy, Wy-
szukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych 
bazach danych, Pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych ba-
zach danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi 
rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji in-
formacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy 
komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicz-
nej, sieci Internet i intranet, cyfrowo, Ekspertyzy w zakresie 
wydolności przedsiębiorstw, Analizy i badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej, Organizowanie targów handlo-
wych, 38 Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodo-
wych, Łączność poprzez terminale komputerowe, Nadawa-
nie bezprzewodowe, Oferowanie połączeń telekomunika-
cyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elektronicz-
na, Usługi dostarczania łączności, w tym poprzez terminale 
komputerowe, Przesyłanie wiadomości, Transfer strumienio-
wy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podka-
stów, Transmisja programów radiowych, Transmisja progra-
mów telewizyjnych, Transmisja wideo na żądanie, Udostęp-
nianie forów internetowych online, Usługi telekonferencyjne, 
Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obra-
zów, Usługi przesyłania informacji za pomocą komputera, 
Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Usługi udostępniania 
portalu z informacjami bankowymi, finansowymi, walutowy-
mi, gospodarczymi, giełdowymi oraz podatkowymi, Usługi 
udostępniania platformy internetowej używanej do inwesto-
wania na rynku walut, walut wirtualnych, walut cyfrowych 
i kryptowalut, Transmisja informacji giełdowych i waluto-
wych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Fora [poko-
je rozmów] dla serwisów społecznościowych, Agencje infor-
macyjne, 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, 
Fotografia, Informacja o edukacji, Nauczanie, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Na-
grywanie na taśmach wideo, Organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów[szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Szkolenia i badania edukacyjne, Produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produk-
cja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja wido-
wisk, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie 
książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 

Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Reży-
seria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Spo-
rządzanie napisów [np. do filmów], Studia filmowe, Spraw-
dziany edukacyjne, Tłumaczenia, Udostępnianie filmów onli-
ne nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Zapewnianie rankin-
gów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozryw-
kowych lub kulturalnych, Usługi sportowe i kulturalne, 42 Ak-
tualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
systemów komputerowych, Badania naukowe, Prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych, Badania technologiczne, 
Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowa-
nie], Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowe-
go, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Usłu-
gi wdrażania systemów komputerowych, Projektowanie, 
serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, Tworzenie i projektowanie platform i stron 
internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo zwią-
zane z tworzeniem i projektowaniem platform i stron inter-
netowych do handlu elektronicznego, Dostarczanie infor-
macji o technologii komputerowej i programowaniu za po-
średnictwem strony internetowej, Administrowanie strona-
mi internetowymi, Elektroniczne monitorowanie identyfiku-
jących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości 
w Internecie, Hosting serwerów, Hosting serwerów transak-
cyjnych, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramo-
wania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Konwersja programów komputero-
wych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Moni-
torowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputero-
wych, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru 
informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, 
Intranetu, Udostępnianie stron internetowych w celu dostę-
pu i pozyskiwania informacji, Programowanie komputerowe 
w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowa-
lut, systemu blockchain i tokenów, Usługi w zakresie tworze-
nia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot ob-
rotu opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji 
oprogramowania, Opracowywanie platform komputero-
wych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Programowanie 
komputerów, Projektowanie graficzne materiałów promo-
cyjnych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie 
danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących 
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jed-
norazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie i pro-
jektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi 
graficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii in-
formacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
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informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie 
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii 
do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów www, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Przygo-
towywanie serwisów internetowych.

(210) 528442 (220) 2021 05 05
(731) ZAORSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BigSB
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje 
mobilne, Programy komputerowe, Oprogramowanie kompu-
terowe, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobra-
nia], Programy komputerowe nagrane, Programy i oprogra-
mowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Oprogra-
mowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowa-
nie gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie kompu-
terowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, Plat-
formy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do po-
brania, Oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowo-
ści elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji fi-
nansowych, transakcji w kryptowalutach, Oprogramowanie 
do pobrania w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, 
kryptowalut i tokenów, Waluta wirtualna, Waluta cyfrowa, 
Kryptowaluta, Tokeny, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia 
szyfrujące], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymy-
wania i wydawania kryptowaluty, Nagrania cyfrowe, Nagrania 
muzyczne, Nagrania wideo, Nagrania multimedialne, Nagra-
nia wideo z filmami, Nagrania wideo do pobrania, Pliki mu-
zyczne do pobierania, Pliki graficzne do pobierania, Neony 
reklamowe, 16 Książki, Wydawnictwa encyklopedyczne 
i słownikowe, Broszury, Czasopisma, Gazety, Periodyki, Kalen-
darze, Materiały do nauczania, Materiały szkoleniowe, Katalogi, 
Fotografie, Materiały biurowe, 25 Ubrania, Nakrycia głowy, 
Obuwie, 35 Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Agencje reklamowe, Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, Usługi informacyjne dla konsumen-
tów, Marketing internetowy, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Produkcja filmów reklamowych, Zapewnia-
nie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi badania rynku i opinii 
publicznej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kon-
taktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, Sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji do-
tyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Pośrednic-
two w zakresie transakcji handlowych, Usługi konsultacji biz-
nesowych dotyczące rynków walutowych, walut wirtualnych, 
walut cyfrowych, tokenów, kryptowalut i systemu blockchain, 
Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie tokenów, 
walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu 
blockchain, Usługi marketingowe w zakresie funkcjonowania 
technologii blockchain, Analizy kosztów, Analizy rynkowe, 
Ekonomiczne prognozy, Wyszukiwanie dla osób trzecich in-

formacji w komputerowych bazach danych, Pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompila-
cji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyła-
nej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, 
poczty elektronicznej, sieci Internet i intranet, cyfrowo, Eksper-
tyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Analizy i badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej, Organizowanie targów 
handlowych, 38 Komunikacja za pośrednictwem sieci światło-
wodowych, Łączność poprzez terminale komputerowe, Nada-
wanie bezprzewodowe, Oferowanie połączeń telekomunika-
cyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elektroniczna, 
Usługi dostarczania łączności, w tym poprzez terminale kom-
puterowe, Przesyłanie wiadomości, Transfer strumieniowy da-
nych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów te-
lewizyjnych, Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie fo-
rów internetowych online, Usługi telekonferencyjne, Usługi 
w zakresie wideokonferencji, Usługi związane z elektroniczny-
mi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspoma-
gane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Usługi 
przesyłania informacji za pomocą komputera, Zapewnianie 
dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, Usługi udostępniania portalu z informa-
cjami bankowymi, finansowymi, walutowymi, gospodarczy-
mi, giełdowymi oraz podatkowymi, Usługi udostępniania plat-
formy internetowej używanej do inwestowania na rynku wa-
lut, walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, Transmi-
sja informacji giełdowych i walutowych za pomocą mediów 
telekomunikacyjnych, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów 
społecznościowych, Agencje informacyjne, 41 Dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Dystrybucja filmów, Fotografia, Informacja o edu-
kacji, Nauczanie, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Nagrywanie na taśmach wideo, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów[szkolenie], Organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie i prze-
prowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Szkolenia i badania eduka-
cyjne, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mu-
zyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Pro-
dukcja widowisk, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publi-
kowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Re-
żyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Spo-
rządzanie napisów [np. do filmów], Studia filmowe, Sprawdzia-
ny edukacyjne, Tłumaczenia, Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi reporterskie, 
Usługi rozrywkowe, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 
Usługi sportowe i kulturalne, 42 Aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, 
Badania naukowe, Prowadzenie prac badawczo-rozwojo-
wych, Badania technologiczne, Chmura obliczeniowa, Digita-



Nr  ZT51/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 9

lizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bez-
pieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa internetowego, Usługi wdrażania systemów komputero-
wych, Projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów 
komputerowych, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie pro-
jektowania stron internetowych, Tworzenie i projektowanie 
platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, 
Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem plat-
form i stron internetowych do handlu elektronicznego, Do-
starczanie informacji o technologii komputerowej i programo-
waniu za pośrednictwem strony internetowej, Administrowa-
nie stronami internetowymi, Elektroniczne monitorowanie 
identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży toż-
samości w Internecie, Hosting serwerów, Hosting serwerów 
transakcyjnych, Hosting stron internetowych, Instalacja opro-
gramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych 
i danych, inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowa-
nie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Umożliwianie 
wielu użytkownikom dostępu do zbioru informacji za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Udostęp-
nianie stron internetowych w celu dostępu i pozyskiwania in-
formacji, Programowanie komputerowe w dziedzinie walut 
wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut, systemu block-
chain i tokenów, Usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfro-
wych mogących stanowić przedmiot obrotu opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
Opracowywanie platform komputerowych, Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], Programowanie komputerów, Projekto-
wanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów 
komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, 
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowni-
ków przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla 
aplikacji online, Tworzenie i projektowanie indeksów informa-
cji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich 
[usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii da-
nych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszuki-
warek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technolo-
gii komputerowej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania 
danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wyko-
rzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, 
Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wyna-
jem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwe-
rów www, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Przygotowywanie serwisów internetowych.

(210) 530345 (220) 2021 06 16
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) Zacmin
(510), (511) 5 Środki sanitarne do celów medycznych, Die-
tetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub 
weterynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety 

dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały 
do plombowania zębów, Woski dentystyczne, Środki odka-
żające, Środki do zwalczania szkodników, Fungicydy, Herbi-
cydy, 29 Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwo-
wane, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, Dże-
my, Kompoty, Jaja, Mleko i produkty mleczne, Oleje i tłuszcze 
jadalne.

(210) 530346 (220) 2021 06 16
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) S-IMMUNO
(510), (511) 5 Suplementy diety, Preparaty farmaceutyczne, 
Preparaty witaminowe i mineralne o przeznaczeniu dla ludzi, 
Leki, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycz-
nego, Preparaty medyczne, Kapsułki żelatynowe, 29 Żelatyna.

(210) 530352 (220) 2021 06 16
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) S-biotic
(510), (511) 5 Suplementy diety, Preparaty farmaceutyczne, 
Leki, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycz-
nego, Preparaty medyczne, Kapsułki żelatynowe, 29 Żelatyna.

(210) 530353 (220) 2021 06 16
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) RegeOptic
(510), (511) 5 Suplementy diety, Preparaty farmaceutyczne, 
Preparaty witaminowe i mineralne o przeznaczeniu dla ludzi, 
Leki, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycz-
nego, Preparaty medyczne, Kapsułki żelatynowe, 29 Żelatyna.

(210) 530354 (220) 2021 06 16
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) Probifox
(510), (511) 5 Suplementy diety, Preparaty farmaceutyczne, 
Leki, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycz-
nego, Preparaty medyczne, Kapsułki żelatynowe, Kapsułki 
żelatynowe zawierające bakterie probiotyczne, 29 Żelatyna.

(210) 533115 (220) 2021 08 25
(731) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TV
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(531) 26.05.08, 26.05.22, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 
26.04.10, 26.04.22, 29.01.12

(510), (511) 9 Aparaty telefoniczne systemu telefonii ko-
mórkowej, Urządzenia do nadawania, przekazywania i od-
bioru w systemie telefonii komórkowej, Aparaty do rejestra-
cji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, Urządzenia 
do przetwarzania informacji, Urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obra-
zu, Oprogramowanie m.in. oprogramowanie do systemu 
samodzielnej obsługi abonenta usług telekomunikacyj-
nych umożliwiającemu abonentowi m.in. samodzielne za-
rządzanie usługami telekomunikacyjnym przez całą dobę, 
sprawdzanie stanu konta i finansów, aktywowanie, konfi-
gurowanie i dezaktywowanie usług telekomunikacyjnych, 
sprawdzanie historii połączeń telefonicznych, Urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlają-
cym, Czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, au-
dio i video, Obudowy komórkowe, Uchwyty i pokrowce 
do telefonów komórkowych, Nagrane płyty kompaktowe, 
Płyty DVD i CD ROM, Nagrane taśmy wideo, Nagrane płyty 
wideo i nagrania audiowizualne, Grafiki na tapetę w tele-
fonie komórkowym, Wygaszacze ekranu, Dzwonki telefo-
niczne, Ikony graficzne, Zestawy głośnomówiące, Zestawy 
słuchawkowe, Karty telefoniczne do automatów, karty te-
lefoniczne do telefonów komórkowych, Karty sim, Anteny 
do telefonów, baterie do telefonów, ładowarki do telefo-
nów, 35 Reklama, Organizacja kampanii reklamowych, Pre-
zentowanie produktów i usług w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, 
Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, Usługi w za-
kresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, 
ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośred-
nictwem sieci teleinformatycznych - Internetu, Pośrednic-
two w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, Po-
średnictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Inter-
netu i sieci telefonicznych, Usługi rejestrowania, kompilacji, 
systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywanie 
za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, Dostar-
czanie pakietów informacji, tekstów reklamowych dostoso-
wanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, Sprzedaż, 
m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż 
w systemie on-line, za pośrednictwem sklepu internetowe-
go oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych towarów 
związanych z telekomunikacją oraz towarów związanych 
z sieciami informatycznymi oraz oprogramowania kompu-
terowego, m.in. telefonów komórkowych, telefonów sta-
cjonarnych, komputerów, nośników danych, danych, wia-
domości, dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi głosowych, 
zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w telefonie komór-
kowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, 
ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści multi-
medialnych, oprogramowania do systemu samodzielnej 
obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwiają-
cemu abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami 
telekomunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu 
konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezakty-
wowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie historii 
połączeń telefonicznych, Usługi w zakresie informacji han-
dlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
38 Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, Usłu-
ga internetowego oraz mobilnego systemu samodzielnej 
obsługi abonenta usług telekomunikacyjnych umożliwia-
jąca abonentowi m.in. samodzielne zarządzanie usługami 
telekomunikacyjnym przez całą dobę, sprawdzanie stanu 
konta i finansów, aktywowanie, konfigurowanie i dezakty-

wowanie usług telekomunikacyjnych, sprawdzanie histo-
rii połączeń telefonicznych, Usługi umożliwiania dostępu 
do Internetu, Usługi przesyłania poczty elektronicznej, na-
tychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, 
Usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obraz-
kowej w sieciach telekomunikacyjnych, Usługi przesyłania 
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi 
głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w te-
lefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków te-
lefonicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, 
treści multimedialnych, przez portale telekomunikacyjne 
i portale internetowe, Usługi przesyłania danych, wiadomo-
ści, dźwięku i obrazu m.in. wypowiedzi głosowych, zdjęć, 
muzyki, filmów, grafik na tapetę w telefonie komórkowym, 
wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych, ikon gra-
ficznych, treści audio, muzycznych, treści multimedialnych, 
za pośrednictwem sieci telekomunikacji komórkowej, Prze-
syłanie informacji tekstowej, głosowej i obrazkowej za po-
średnictwem komputerów i sieci informatycznych, Przeka-
zywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, 
Przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą 
przekazu satelitarnego, Udostępnianie połączeń z siecia-
mi informatycznymi, Wypożyczanie urządzeń służących 
do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą te-
lefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, Udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórko-
wej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, 
Połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednic-
twem telekomunikacji oraz komputerów.

(210) 536237 (220) 2021 11 08
(731) BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 Torebki tekstylne na prezenty, tekstylne 
torebki prezentowe na wino, torebki materiałowe do prze-
chowywania wartościowych przedmiotów, torebki tek-
stylne do pakowania towaru [koperty, woreczki], torby 
[worki] do pakowania z materiałów tekstylnych do trans-
portu towarów w dużych ilościach, 25 Obuwie, odzież, bie-
lizna, nakrycia głowy, 26 Emblematy wyszywane, ozdoby 
do odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi w zakresie: 
analiz rynkowych, badań rynku, dekoracji wystaw sklepo-
wych, doradztwa handlowego, organizowania targów han-
dlowych i reklamowych, sprzedaży artykułów odzieżowych 
i modowych, prowadzenia sklepu z artykułami odzieżowy-
mi, obuwniczymi i pasmanteryjnymi, reklamy, specjalistycz-
nego doradztwa handlowego, prowadzenie sprzedaży ar-
tykułów odzieżowych za pomocą sklepu internetowego, 
42 Projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody, 
wzornictwo przemysłowe, testowanie materiałów.

(210) 541030 (220) 2022 03 17
(731) Sire Spirits LLC, Hoboken, US
(554) (znak przestrzenny)
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(540) R Roi Le Chemin du Roi

(531) 19.07.13, 21.01.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wino musujące zgodne ze specyfikacją chro-
nionej nazwy pochodzenia „Szampan”.

(210) 543880 (220) 2022 06 07
(731) LESAFFRE ET COMPAGNIE, Paryż, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) optimix

(531) 24.17.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 27.01.06, 29.01.12
(510), (511) 1 Polepszacze do pieczywa, Polepszacze do cia-
sta, 30 Drożdże, Proszek do pieczenia, Zaczyn, Enzymy 
do ciast, Mieszanki do pieczenia, Mieszanki do wyrobu pie-
czywa, mieszanki do przyrządzania chleba.

(210) 546151 (220) 2022 08 12
(731) ROMANOW MACIEJ LA VERNA, Jasło
(540) (znak słowny)
(540) Balsam Bołotowa
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Pre-
paraty do stosowania w naturopatii.

(210) 546159 (220) 2022 08 15
(731) RYBIŃSKI JÓZEF, Szlatyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOMANIA bio produkty z Roztocza

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 01.03.01, 05.01.01, 
06.19.11

(510), (511) 29 Przetwory owocowo-warzywne.

(210) 547040 (220) 2022 09 09
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) TBILISI PEAK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 19.09.02, 25.01.05, 26.13.25
(510), (511) 33 Wina pochodzące z Gruzji.

(210) 547101 (220) 2022 09 12
(731) ARP BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.05.04, 26.05.08, 27.05.05, 27.05.15, 29.01.12
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Asfalt, 
smoła i bitumy, Budynki przenośne niemetalowe, Pomniki 
niemetalowe, 35 Reklama, Zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Administrowanie przedsiębiorstwem, Usługi w zakresie 
czynności biurowych, 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, 
Sprawy monetarne, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Usłu-
gi budowlane, Usługi naprawcze budynków, Usługi związane 
z instalacją elementów budowlanych lub konstrukcyjnych, 
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, Przemysłowa analiza i usługi badawcze, Projektowa-
nie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(210) 547630 (220) 2022 09 28
(731) KOZŁOWSKA WIKTORIA, Dywity
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERMICO

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.11.06, 03.11.25, 05.03.14
(510), (511) 1 Kompost, Kompost organiczny, Aktywatory 
kompostu, Chemiczne dodatki do kompostu, Torf w postaci 
kompostu, Komposty do podłóż hodowlanych do ogrodnic-
twa, Przyspieszacze do kompostu na bazie wodorostów, Torf 
zawierający pierwiastki śladowe do użytku jako kompost, 
Dodatki biologiczne służące do przekształcania plonów 
w kompost, Mieszanki substancji chemicznych i mikroor-
ganizmów do sterylizacji kompostu, Mieszanki substancji 
chemicznych i mikroorganizmów do nawożenia kompostu, 
Mieszanki kompostowe z materiału mineralnego w formie 
pyłu, Preparaty enzymatyczne do przetwarzania odpadów, 
Nawozy uzyskane metodą przetwarzania odpadów przez 
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dżdżownice, 20 Kosze na kompost z materiałów niemetalo-
wych, Kosze na kompost z tworzyw sztucznych, Pojemniki 
kompostowe wytwarzane z tworzyw sztucznych, Zbiorniki 
do kompostowania z materiałów niemetalowych, Zbior-
niki z tworzyw sztucznych do kompostowania, Pojemniki 
z tworzyw sztucznych do wytwarzania kompostu, 39 Zbiór 
odpadów, Usługi wywozu odpadów, Transport i przechowy-
wanie odpadów, Wynajem pojemników do przechowywa-
nia odpadów, Wynajmowanie pojemników do transportu 
odpadów, 40 Przetwarzanie odpadów, Unieszkodliwianie 
odpadów [przetwarzanie], Recykling odpadów i śmieci, 
Recykling i uzdatnianie odpadów, Pozyskiwanie składników 
z pozostałości odpadów, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, 
Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody [usługi reme-
diacji środowiska], 41 Organizowanie warsztatów, Prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], Warsztaty w celach szkolenio-
wych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach 
edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Organizacja 
warsztatów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów i warsztatów [szkolenia], 42 Badania z zakresu ana-
lizowania odpadów.

(210) 547914 (220) 2022 10 06
(731) MEDIFY.ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąpino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twojeznamiona.pl

(531) 27.05.01, 29.01.14, 16.03.17, 24.17.02
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 547951 (220) 2022 10 25
(731) SAD SANDOMIERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrce Panieńskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) turbo energy fruit

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Napoje witaminizowane, 32 Napoje owocowe, 
napoje owocowe bezalkoholowe zawierające soki owoco-
we, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawiera-
jące kofeinę, napoje z guaraną, napoje warzywne, bezalko-
holowe napoje zawierające soki warzywne.

(210) 548009 (220) 2022 10 10
(731) RAUCH MACIEJ, Jarosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rauch

(531) 27.05.01, 03.01.06, 03.01.16
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, 25 Odzież, obuwie, nakry-
cia głowy.

(210) 548104 (220) 2022 10 12
(731) FANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pbs Post Box System

(531) 03.07.24, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 Bramy metalowe, Zasuwy do drzwi, Gałki 
metalowe, Klucze, Kłódki, Kołatki do drzwi, Kółka do kluczy 
metalowe, Łańcuchy zabezpieczające metalowe, Narożniki 
metalowe w budownictwie, Ograniczniki do drzwi metalo-
we, Ograniczniki do okien metalowe, Okucia do drzwi me-
talowe, Okucia metalowe, Okucia metalowe do okien, Palety 
transportowe metalowe, Pojemniki metalowe, Rygle do za-
suw okiennych, Skrzynki metalowe, Skrzynki na listy metalo-
we, Sprężyny do drzwi [nieelektryczne], Sprężyny z metalu, 
Zamki metalowe, Zamki do pojazdów metalowe, Zamki ob-
rotowe do okien metalowe, Zamknięcia do pojemników me-
talowe, Zamknięcia drzwiowe, Zasuwy do zamków, Zasuwy 
metalowe będące elementami do drzwi, Zasuwy metalowe 
będące elementami do okien, Zasuwy mieszkaniowe, Za-
wiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe sprężynowe, 
Zawiasy metalowe, Metalowe pojemniki i artykuły do trans-
portu i pakowania, Drzwi aluminiowe, Drzwi metalowe, 
Zewnętrzne drzwi metalowe, Drzwi metalowe do użytku 
wewnątrz pomieszczeń, 20 Skrzynki niemetalowe, Skrzynki 
na listy niemetalowe, Kosze niemetalowe, Osprzęt niemeta-
lowy do okien, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi do me-
bli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi przesuwne do mebli, 
Metalowe drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z ma-
teriałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z two-
rzyw sztucznych, Palety transportowe niemetalowe, Pojem-
niki niemetalowe, Niemetalowe zamki nieelektryczne, Zamki 
niemetalowe do pojazdów.
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(210) 548122 (220) 2022 10 13
(731) GRUSZCZYŃSKI JAKUB, Batorowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WWW.GARBUSY.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.07, 18.01.08, 18.01.09, 26.04.04
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie czę-
ści samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, Reklama i marketing, Promo-
cja, reklama i marketing stron internetowych on-line.

(210) 548135 (220) 2022 10 13
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) DZIDUNIA
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owo-
ce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, 
warzywa przetworzone, przekąski warzywne, Pasty warzyw-
ne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, 
sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania 
gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy 
ziemniaczane, chipsy kukurydziane, chipsy mięsne, chipsy 
warzywne dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, eks-
trakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 548136 (220) 2022 10 13
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SOKOŁÓW KOCIEWSKA
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owo-
ce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, 
warzywa przetworzone, przekąski warzywne, Pasty warzyw-
ne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, 
sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania 
gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy 
ziemniaczane, chipsy kukurydziane, chipsy mięsne, chipsy 
warzywne dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, eks-
trakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 548163 (220) 2022 10 13
(731) DP Beverages Unlimited Company, Drogheda, IE
(540) (znak słowny)
(540) SUPERFUZIONS
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, Mąka i przetwory ze zbóż, chleb, 
ciasto i wyroby cukiernicze, lody, Miód, melasa, Drożdże, 
proszek do pieczenia, Sól, musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), 
Przyprawy, Lód, Ekstrakty herbaty, Herbaty owocowe, zioło-
we, roślinne i zbożowe, Herbata mrożona, Napoje na bazie 
herbaty, Preparaty do sporządzania takich napojów, 32 Piwa, 
Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholo-
we, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne prepara-
ty do sporządzania napojów.

(210) 548265 (220) 2022 10 18
(731) M&K FOAM GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koło
(540) (znak słowny)

(540) gimm’e volume
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Łóżka drewniane, Łóż-
ka, pościel, materace, poduszki, Konstrukcje drewniane łóż-
ka, Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, 
Materace, Materace piankowe, Materace łóżkowe, Materace 
sprężynowe, Meble wypoczynkowe.

(210) 548328 (220) 2022 10 19
(731) ARGENTA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARGENTA INVESTMENTS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Odczynniki diagnostyczne do użytku nauko-
wego lub badawczego, Odczynniki diagnostyczne do użyt-
ku in vitro w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej i mi-
krobiologii, Odczynniki diagnostyczne, inne niż do użytku 
medycznego, do sprzedaży w zestawach, Odczynniki dia-
gnostyczne do celów naukowych, Preparaty diagnostyczne 
do celów naukowych, 5 Odczynniki diagnostyczne do użyt-
ku medycznego, Odczynniki do diagnostyki klinicznej, Od-
czynniki do użytku w testach diagnostycznych [do celów 
medycznych], Odczynniki do użytku w testach diagnostycz-
nych [do celów weterynaryjnych], Odczynniki i podłoża 
do diagnostycznych celów medycznych i weterynaryjnych, 
Odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce me-
dycznej, Odczynniki stosowane w genetycznej diagnosty-
ce weterynaryjnej, 9 Urządzenia diagnostyczne do badania 
żywności, 10 Analizatory automatyczne do diagnostyki me-
dycznej, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 
Przyrządy do badania moczu do zastosowań medyczno-dia-
gnostycznych, Przyrządy do testów diagnostycznych do ce-
lów medycznych.

(210) 548347 (220) 2022 10 20
(731) PROSTO Z POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prosto z polski FROM SOURCE TO CUSTOMER

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe z soków owocowych, 
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Koktajle bezalkoholowe, 
Soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne, Za-
gęszczone soki owocowe, Soki przecierowe owocowe, Owo-
cowo-warzywne soki i napoje o obniżonej wartości energe-
tycznej, Owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbo-
gacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub sola-
mi mineralnymi, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), 
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie następujących 
towarów: napoi bezalkoholowych z soków owocowych, 
bezalkoholowych wyciągów z owoców, koktajli bezalkoho-
lowych, soków, napoi i nektarów owocowych i owocowo-
-warzywnych, zagęszczonych soków owocowych, soków 
przecierowych owocowych i owocowo-warzywnych, so-
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ków i napoi o obniżonej wartości energetycznej, owoców 
i warzyw świeżych, owoców i warzyw konserwowanych, 
39 Wynajmowanie transportu drogowego, Usługi w zakre-
sie transportu samochodami ciężarowymi, Usługi w zakresie 
transportu towarów, Usługi w zakresie transportu kontenero-
wego, Usługi w zakresie transportu drogowego, Usługi wy-
najmu związane z pojazdami, transportem i magazynowa-
niem, 40 Konserwacja napojów, Konserwowanie napojów i 
żywności, Produkcja na rzecz osób trzecich żywności w tym 
mrożonych owoców i warzyw, mrożonych mieszanek owo-
cowych i warzywnych, mrożonych dań gotowych z owoców 
i warzyw, mrożonych dań gotowych wegańskich, wegeta-
riańskich i z dodatkiem mięsa, wyrobów lodowych i deserów 
lodowych, lodów, sorbetów.

(210) 548372 (220) 2022 10 20
(731) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hebe professional

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Ko-
smetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
Środki oczyszczające skórę, Mydła i żele, Preparaty do wło-
sów, Preparaty do kąpieli, Olejki do celów kosmetycznych, 
Olejki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybo-
ry toaletowe], Nielecznicze preparaty do namaczania stóp, 
Nielecznicze płukanki do irygacji, Woda micelarna, Kosme-
tyki do makijażu, Henna do celów kosmetycznych, Preparaty 
do pedicure, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Pu-
meks, Bibułki z pudrem do twarzy, Kosmetyki do paznokci, 
Materiały na powłoki do paznokci u rąk, Lakiery do paznokci, 
Żel do paznokci, Zmywacze do paznokci, Brokat do paznok-
ci, Naklejane ozdoby do paznokci, Kalkomanie do ozdabia-
nia paznokci, Odżywki do paznokci, Klej do utwardzania 
paznokci, Proszek do polerowania paznokci, Środki do usu-
wania paznokci żelowych, Środki czyszczące do szczoteczek 
i pędzelków kosmetycznych, Płyny do włosów, Kosmetyki 
do włosów, Płyny do kuracji wzmacniających włosy, Prepa-
raty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Produkty do za-
pobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, 
Proszek do mycia włosów, Balsam do włosów, Brylantyna, 
Farby do włosów, Krem do włosów, Lakier do włosów, Maska-
ra do włosów, Neutralizatory do włosów, Odżywki do wło-
sów, Olejek do włosów, Pasta do stylizacji włosów, Pianki 
do włosów, Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], 
Pomady do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów, Pre-
paraty wygładzające i prostujące włosy, Produkty do ochro-
ny farbowanych włosów, Produkty utrwalające do włosów, 
Pudry do włosów, Serum do włosów, Szampony do włosów, 
Tonik do włosów, Wosk do włosów, Żele do włosów, 8 Ręcz-
ne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi, 
Przybory do manicure i pedicure, Przybory do obcinania 
i usuwania włosów, Przybory do układania włosów, Przybory 

ręczne do kręcenia włosów, Elektryczne przyrządy do kręce-
nia włosów, Elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, 
Nieelektryczne ręczne przyrządy do kręcenia włosów, Pro-
stownice do włosów, elektryczne, Elektryczne karbownice 
do włosów, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], 
Elektryczne prostownice do włosów, Elektryczne urządzenia 
do układania włosów, Narzędzia ręczne do użytku przy ko-
smetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, Pęsety, Nożyczki, 
Przyrządy ręczne do usuwania twardego naskórka, Przyrządy 
ręczne do złuszczania martwego naskórka, Przybory do de-
pilacji, elektryczne lub nieelektryczne, 10 Urządzenia do ma-
sażu, Przyrządy do masażu, Urządzenia masujące do użytku 
osobistego, Urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Przyrządy do masażu ręcznego, Aparaty do masażu, 
Rękawice do masażu, 16 Temperówki do kredek kosmetycz-
nych, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, Chu-
steczki papierowe do użytku kosmetycznego, Chusteczki 
do twarzy z papieru, Chusteczki papierowe do demakijażu, 
Ściereczki do twarzy z papieru, Higieniczne ręczniki papiero-
we do rąk, Papier toaletowy, Ręczniki kuchenne papierowe, 
Papierowe nakładki na muszle klozetowe, 21 Przybory ko-
smetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Szczotki, Szczotki 
złuszczające, Szczotki kąpielowe, Szczotki do włosów, Grze-
bienie, Aplikatory do kosmetyków, Aplikatory do makijażu, 
Artykuły do czyszczenia zębów, Gąbki, Gąbki kosmetyczne, 
Grzebyki do rzęs, Kosmetyczki [wyposażone], Miski do far-
bowania włosów, Myjki złuszczające do skóry ciała, Pędzle 
kosmetyczne, Piankowe separatory palców u nóg, do użytku 
podczas pedicure, Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki przy-
stosowane do przechowywania przyborów toaletowych, 
Przybory do celów kosmetycznych, Przyrządy do demakija-
żu, Przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, Puderniczki 
[pojemniczki], Puste pojemniki-rozpylacze, Rękawice do pe-
elingu, Rozpylacze do perfum, Stojaki do gąbek do makijażu, 
Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do higieny osobistej, Szczo-
teczki do oczyszczania skóry, Urządzenia elektryczne do de-
makijażu, Pędzle do farbowania włosów, Szczotki-masażery 
do mycia włosów, 24 Tekstylne artykuły kąpielowe, Myjki 
do twarzy, Rękawice-myjki do użytku toaletowego, Rękawice 
kąpielowe, Ściereczki do usuwania makijażu, Tekstylne myjki 
do twarzy, Tekstylne ręczniki do twarzy, Ręczniki, Ściereczki 
do mycia ciała [inne niż do celów medycznych], Ręczniki-
-turbany do suszenia włosów, 25 Czepki kąpielowe, Pele-
ryny fryzjerskie, 26 Czepki do farbowania włosów, Ozdoby 
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów 
oraz peruki i sztuczne włosy.

(210) 548375 (220) 2022 10 20
(731) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) by hebe

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 Kosmetyczki, Kuferki na kosmetyki [puste], 
Pudełka z kosmetykami do makijażu, Artykuły podróżne 
[walizki, torby], Torby, Płócienne torby na zakupy, 21 Zasta-
wa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Przybory ko-
smetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Szczotki, Szczotki 
złuszczające, Szczotki kąpielowe, Szczotki do włosów, Grze-
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bienie, Aplikatory do kosmetyków, Aplikatory do makijażu, 
Artykuły do czyszczenia zębów, Gąbki, Gąbki kosmetyczne, 
Grzebyki do rzęs, Kosmetyczki [wyposażone], Miski do far-
bowania włosów, Myjki złuszczające do skóry ciała, Pędzle 
kosmetyczne, Piankowe separatory palców u nóg, do użyt-
ku podczas pedicure, Pojemniki do przechowywania akce-
soriów do włosów do użytku w gospodarstwie domowym, 
Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki przystosowane do prze-
chowywania przyborów toaletowych, Przybory do celów 
kosmetycznych, Przyrządy do demakijażu, Przyrządy ręcz-
ne do nakładania kosmetyków, Puderniczki [pojemniczki], 
Puste pojemniki-rozpylacze, Rękawice do peelingu, Rozpy-
lacze do perfum, Stojaki do gąbek do makijażu, Szczotecz-
ki do brwi, Szczoteczki do higieny osobistej, Szczoteczki 
do oczyszczania skóry, Urządzenia elektryczne do demaki-
jażu, Rozpylacze do perfum [atomizery], Pojemniki na płyny, 
puste, do użytku domowego, Stojaki do przyborów do gole-
nia, Butelki do picia, Butelki izolowane, termosy.

(210) 548376 (220) 2022 10 20
(731) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hebe for men

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Ko-
smetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
Środki oczyszczające skórę, Mydła i żele, Preparaty do wło-
sów, Preparaty do kąpieli, Olejki do celów kosmetycznych, 
Olejki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybo-
ry toaletowe], Nielecznicze preparaty do namaczania stóp, 
Nielecznicze płukanki do irygacji, Woda micelarna, 8 Ręczne 
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi, Przy-
bory do manicure i pedicure, Przybory do obcinania i usuwa-
nia włosów, Przybory do układania włosów, Narzędzia ręczne 
do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, 
Pęsety, Nożyczki, Przyrządy ręczne do usuwania twardego 
naskórka, Przyrządy ręczne do złuszczania martwego na-
skórka, Przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, 
21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, 
Szczotki, Grzebienie.

(210) 548377 (220) 2022 10 20
(731) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hebe cosmetics

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Ko-
smetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
Środki oczyszczające skórę, Mydła i żele, Preparaty do wło-
sów, Preparaty do kąpieli, Olejki do celów kosmetycznych, 
Olejki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybo-
ry toaletowe], Nielecznicze preparaty do namaczania stóp, 
Nielecznicze płukanki do irygacji, Woda micelarna, Kosme-
tyki do makijażu, Henna do celów kosmetycznych, Preparaty 
do pedicure, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Pu-
meks, Bibułki z pudrem do twarzy, Kosmetyki do paznokci, 
Materiały na powłoki do paznokci u rąk, Lakiery do paznokci, 
Żel do paznokci, Zmywacze do paznokci, Brokat do paznok-
ci, Naklejane ozdoby do paznokci, Kalkomanie do ozdabia-
nia paznokci, Odżywki do paznokci, Klej do utwardzania 
paznokci, Proszek do polerowania paznokci, Środki do usu-
wania paznokci żelowych, Środki czyszczące do szczoteczek 
i pędzelków kosmetycznych.

(210) 548378 (220) 2022 10 20
(731) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hebe naturals

(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Ko-
smetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
Środki oczyszczające skórę, Mydła i żele, Preparaty do wło-
sów, Preparaty do kąpieli, Olejki do celów kosmetycznych, 
Olejki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybo-
ry toaletowe], Nielecznicze preparaty do namaczania stóp, 
Nielecznicze płukanki do irygacji, Woda micelarna, Kosme-
tyki do makijażu, Henna do celów kosmetycznych, Preparaty 
do pedicure, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Pu-
meks, Bibułki z pudrem do twarzy, Kosmetyki do paznokci, 
Materiały na powłoki do paznokci u rąk, Lakiery do paznokci, 
Żel do paznokci, Zmywacze do paznokci, Brokat do paznok-
ci, Naklejane ozdoby do paznokci, Kalkomanie do ozdabia-
nia paznokci, Odżywki do paznokci, Klej do utwardzania 
paznokci, Proszek do polerowania paznokci, Środki do usu-
wania paznokci żelowych, Środki czyszczące do szczoteczek 
i pędzelków kosmetycznych, Maski kosmetyczne, Maski 
do pielęgnacji włosów, Peelingi złuszczające do celów ko-
smetycznych, Maseczki z glinki do skóry, Błoto kosmetyczne 
do ciała, Kamień ałun [środek ściągający], Kompresy na oczy 
do celów kosmetycznych, Kryształki do kąpieli, Masło kaka-
owe do celów kosmetycznych, Nieleczniczy puder do ciała, 
Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, Płyny do stóp 
nielecznicze, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
Produkty poprawiające teksturę skóry, Sole do kąpieli, Talk, 
do użytku toaletowego, Wazelina kosmetyczna, Wielofunk-



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT51/2022

cyjne preparaty kosmetyczne do skóry, Zboża do oczyszcza-
nia twarzy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Ko-
lagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Kosmetyki 
funkcjonalne, Preparaty fitokosmetyczne, Płyny do włosów, 
Płyny do kuracji wzmacniających włosy, Preparaty kosme-
tyczne do włosów i skóry głowy, Produkty do zapobiega-
nia wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Proszek 
do mycia włosów.

(210) 548381 (220) 2022 10 20
(731) SKRZYPCZAK PAWEŁ, Rogowo;  

BRONISZEWSKI SEBASTIAN, Koszalin;  
ŁOWKIEWICZ KRZYSZTOF, Konikowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORDTERM

(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.02.01
(510), (511) 17 Izolacja podpodłogowa z polistyrenu spie-
nionego, Płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, Polisty-
ren [półwykończony], Wytłaczane granulki polistyrenowe 
do uszczelniania, Wytłaczane granulki polistyrenowe, 19 Pa-
nele polistyrenowe do użytku w budownictwie.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 548459 (220) 2022 10 24
(731) MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTIOFFICE OD 1997

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do profesjonalnego 
czyszczenia, konserwacji i zabezpieczania urządzeń kompu-
terowych i drukujących, 2 Tusze do drukarek, Tusze do plo-
terów, Tusze do kopiarek, Tonery do drukarek, Tonery do ko-
piarek, Kartridże do drukarek, Kartridże do kopiarek, Kartridże 
czyszczące, Taśmy barwiące do drukarek, 7 Pióra do druku 3D, 
Ręczne drukarki 3D do użytku z utwardzalnymi wkładami 
z tworzyw sztucznych, Drukarki 3D, Elektryczne pistolety 
do wyciskania tworzyw sztucznych, Urządzenia do użyt-
ku przy wyciskaniu tworzyw sztucznych w celu tworzenia 
przedmiotów, Uchwyty do mocowania urządzeń projek-
cyjnych i ekranów wyświetlających, Urządzenia do pod-
noszenia, opuszczania, pochylania i obracania urządzeń 
projekcyjnych i ekranów wyświetlających, 9 Urządzenia 
do rejestrowania i przetwarzania informacji, Komputery, czę-
ści i zespoły komputerów, Obudowy, Karty rozszerzeń, Kon-
wertery, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Monitory, 
Klawiatury, Myszy, Stacje dysków, Czytniki dysków optycz-
nych, magnetooptycznych i blue ray, Skanery, Modemy, Fax-
-modemy, Plotery, Urządzenia bluetooth, Drukarki kompu-
terowe, Zasilacze do drukarek komputerowych, Elektryczne 
i elektroniczne pióra do pisania i rysowania, Programy kom-
puterowe, Magnetyczne, optyczne i magnetooptyczne no-
śniki informacji, Dyski, Taśmy, Dyski CD, Dyski DVD, Dyski Blue 
Ray, Dyski zewnętrzne, Pamięci flash, Karty pamięci, Czytniki 

kart, Akcesoria komputerowe, Filtry ekranowe, Kable kom-
puterowe, Adaptery, Rozdzielacze, Koncentratory, Przełącz-
niki, Zasilacze sprzętu elektronicznego, Zasilacze awaryjne, 
Wentylatory chłodzące do komputerów, Kasy rejestrujące, 
Czytniki kodów kreskowych, Urządzenia do kopiowania 
i odtwarzania tekstu, dźwięku i obrazu, Odtwarzacze DVB-T, 
Radio-budziki, Stacje dokujące, Odtwarzacze multimedialne, 
Odtwarzacze audio plików komputerowych, Kasety audio 
i video, Ramki cyfrowe do fotografii cyfrowych, Słuchawki, 
Kamery internetowe, Głośniki, Mikrofony, Projektory, Ekra-
ny projekcyjne, Ekranopisy, Rzutniki, Manipulatory ręczne 
(joypads), Manipulatory stołowe (joysticks), Konsole do gier, 
Konsole play stadion, Kierownice do gier komputerowych, 
Pokrowce, torby i plecaki na sprzęt elektroniczny i aparaty 
fotograficzne, Akcesoria zabezpieczające mechanicznie lub 
elektronicznie sprzęt elektroniczny i aparaty fotograficz-
ne przed osobami niepowołanymi, Pudełka i etui na płyty, 
Podkładki pod myszy, Ramiona i podstawy pod monitory, 
Instrumenty, urządzenia i przyrządy do ważenia, mierzenia, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do nauczania i do testowania, Do-
mofony i wideodomofony, Termostaty, Sterowniki tempera-
tury, Sterowniki urządzeń elektronicznych i elektrycznych, 
Sterowniki urządzeń oświetleniowych, Sterowniki urządzeń 
grzewczych, chłodzących, wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych, Sterowniki kamer monitoringu, Sterowniki rolet i żaluzji, 
Sterowniki okien, drzwi, klap dachowych, bram, Piloty zdal-
nego sterowania, Piloty do urządzeń elektronicznych i elek-
trycznych, Piloty do sterowników, Piloty do urządzeń grzew-
czych, chłodzących, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Pi-
loty do rolet i żaluzji, Piloty do okien, drzwi, klap dachowych, 
bram, Kamery monitorujące, Czujniki gazu, czadu i dymu, 
Stacje pogodowe, Urządzenia do monitorowania niemow-
ląt, Zegarki inteligentne typu smartwatch, Kable, Przewody 
elektryczne, koncentryczne, głośnikowe, komputerowe, 
Baterie elektryczne, Akumulatory elektryczne, Ładowarki 
elektryczne, Gniazdka elektryczne, Wtyczki elektryczne, Roz-
gałęziacze elektryczne, Ściemniacze, Czujniki, Bezpieczniki 
elektryczne, Skrzynie rozdzielcze, Kostki elektryczne, Puszki 
do połączeń elektrycznych, Zasilacze niskoprądowe sprzętu 
oświetleniowego, Urządzenia do ochrony przeciwprzepię-
ciowej, Listwy zasilające, Przetwornice napięcia, Sterowniki 
do lamp i opraw oświetleniowych LED, Kontrolery do lamp 
i opraw oświetleniowych LED, Sterowniki pasków LED, Kon-
trolery pasków LED, Zasilacze do pasków LED, Łączniki pa-
sków LED, Profile do pasków LED i ich akcesoria, zaślepki, 
uchwyty montażowe, łączniki, klosze, Gniazda przyłącze-
niowe żarówek LED, Kable do lamp, Wtyczki do lamp, Prze-
dłużacze do lamp, 10 Irygatory stomatologiczne, Materace 
do celów rehabilitacyjnych i medycznych, Wentylatory me-
dyczne, 11 Urządzenia i instalacje do oświetlania, Systemy 
oświetleniowe, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod 
elektroluminescencyjnych LED, OLED, AQLED, Żarówki LED, 
Moduły LED do oświetlania, Świetlne paski, taśmy i węże LED, 
Rury LED do oświetlania, Żarówki, Żarówki halogenowe, Llam-
py LED, Lampy halogenowe, Lampy fluorescencyjne, Kom-
paktowe lampy fluorescencyjne, Żarówki samochodowe, 
Lampy, Oprawy lamp, Stelaże lamp, Klosze lamp, Abażury 
lamp, Osłony lamp, Latarnie LED, Latarki, Latarki LED, Opraw-
ki do żarówek, Uchwyty montażowe do świetlnych pa-
sków, taśm, rur i węży LED, Obudowy lamp, Podstawy lamp, 
Uchwyty lamp, Systemy podwieszania lamp, Szyny do pod-
wieszania lamp, zawiesia do podwieszania lamp, Zaciski 
mocujące do lamp, Maszty do mocowania lamp, Uchwyty 
i maszty do lamp zewnętrznych, Akcesoria do źródeł świa-
tła i lamp, Wentylatory, Elektryczne wentylatory chłodzące, 
Termowentylatory, Ogrzewacze, Ogrzewacze powietrza, 
Panele grzewcze na podczerwień, Osuszacze powietrza, 



Nr  ZT51/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

Nawilżacze powietrza, Nawilżacze pomieszczeń, Pochłaniacze 
wilgoci, Oczyszczacze powietrza, Lodówki samochodowe, 
Elektryczne lodówki turystyczne, 12 Wózki dziecięce, Rowerki 
biegowe, Foteliki samochodowe, 16 Papier, Folia, Kalka, Ety-
kiety, Informatory, Katalogi, Cenniki, Druki, Materiały kompute-
rowe eksploatacyjne, Papier komputerowy, Folie do drukarek 
komputerowych, 20 Meble, Meble biurowe, Stoliki pod tele-
wizory, Stoliki pod komputery, Stojaki, Stojaki ekspozycyjne, 
Tablice, Podnóżki, Podpórki, Bramki zabezpieczające dla dzieci, 
Bujaki (leżaki dziecięce), Maty do kojców dziecięcych, Matera-
ce, Materace piankowe, Łóżeczka dziecięce, Łóżeczka dziecię-
ce z zabezpieczeniami, Szuflady meblowe z zabezpieczeniami 
niemetalowymi, Szafki meblowe z zabezpieczeniami nieme-
talowymi, Łóżka turystyczne, 21 Syfony na wodę gazowaną, 
Syfony do śmietany, Termosy, Butelki chłodnicze, Szczotki elek-
tryczne, Szczoteczki do zębów elektryczne, Końcówki szczo-
teczek do zębów, Szczotki do włosów obrotowe elektrycz-
ne, Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych elektryczne, 
Szczotki do czyszczenia elektryczne, 27 Maty do zabawy, Maty 
edukacyjne, 28 Klocki do zabawy, Układanki edukacyjne, Gry 
edukacyjne, Wózki dla lalek, Łóżeczka dla lalek, Meble dla lalek, 
Domki dla lalek, Stoły bilardowe, Kije bilardowe, Stoły do te-
nisa stołowego, Rakietki do tenisa stołowego, Siatki do tenisa 
stołowego, Plansze do darta, Lotki do darta, Namioty do zaba-
wy, Domki do zabawy, Trampoliny do zabawy, Piasek z żelem 
do zabawy.

(210) 548573 (220) 2022 10 25
(731) DEAD SEA JORDAN TRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERACTiV

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, Kosmetyki, Olejki ete-
ryczne, Płyny do pielęgnacji włosów, Wody toaletowe, 
Perfumy, Dezodoranty osobiste, Lotony do celów kosme-
tycznych, Preparaty do golenia, Płyny po goleniu, Kremy 
kosmetyczne, Maści do celów kosmetycznych, Preparaty ko-
smetyczne do opalania się, Olejki do celów kosmetycznych, 
Olejki toaletowe, Esencje eteryczne, Preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, Szampony, Sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, Sole morskie do kąpieli, Maseczki kosmetyczne, 
Olejki do masażu, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Kosmetyki złuszczające naskórek, Błoto i osady kosmetycz-
ne do pielęgnacji skóry, Preparaty do aromaterapii, Olejki 
kąpielowe, Błoto do kąpieli, 5 Preparaty z mikroelementami, 
Preparaty witaminowe, Dodatki mineralne do żywności, Su-
plementy mineralne do żywności, Wody mineralne do ce-
lów leczniczych, Napoje lecznicze, Zioła lecznicze, Korzenie 
lekarskie, Oleje lecznicze, Tłuszcze do celów medycznych, 
Lotony do celów farmaceutycznych, Syropy do użytku far-
maceutycznego, Wywary do celów farmaceutycznych, Ma-
ści do celów farmaceutycznych, Preparaty na porost włosów, 
Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty balsamicz-
ne do celów leczniczych, Sole do celów medycznych, Sole 
sodowe do celów leczniczych, Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry i kąpieli, zwłaszcza do celów terapeu-
tycznych, Sole wód mineralnych, Sole do kąpieli mineral-
nych, Okłady, Borowina lecznicza, Błoto i osady do okładów 
leczniczych, Zioła do palenia do celów leczniczych.

(210) 548581 (220) 2022 10 25
(731) SZCZEŚNIEWSKA PAULA PRACOWNIA 

PSYCHODIETETYCZNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRACOWNIA PSYCHODIETETYCZNA PAULA 

SZCZEŚNIEWSKA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.01.16
(510), (511) 41 Szkolenia w zakresie odżywiania, Nauczanie 
w zakresie sposobów odżywiania, Prowadzenie zajęć w za-
kresie odżywiania, 44 Terapia dialektyczno behawioralna 
(DBT), Terapia poznawczo behawioralna (ang. cognitive-be-
havioral therapy - CBT), Udzielanie informacji dotyczących 
modyfikacji zachowania, Udzielanie informacji z zakresu 
psychologii, Usługi badań przesiewowych w kierunku nad-
pobudliwości psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi 
(ADHD), Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobu-
dliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi 
badań przesiewowych w kierunku zaburzeń uwagi (ADD), 
Usługi badań przesiewowych w kierunku zaburzeń koncen-
tracji (ADD), Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi dorad-
cze zachowania ludzkiego, Usługi psychologów, Usługi psy-
choterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi w zakre-
sie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie oceny 
osobowości (usługi w zakresie zdrowia psychicznego), Usługi 
w zakresie oceny psychologicznej, Badania psychologiczne, 
Badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychiczne-
go], Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia 
dolegliwości medycznych, Doradztwo psychologiczne, Kon-
sultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka 
psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne, Porady psy-
chologiczne, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicz-
nych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów 
medycznych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych 
do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psycholo-
gicznych, Psychoterapia, Usługi doradcze w zakresie dietety-
ki, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Usługi doradcze do-
tyczące odżywiania, Doradztwo w zakresie dietetyki i odży-
wiania, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Doradztwo 
w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji w za-
kresie suplementów diety i odżywiania.

(210) 548619 (220) 2022 10 26
(731) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) POLDEPRO
(510), (511) 5 Czopki, Dietetyczna żywność do celów me-
dycznych, Suplementy diety na bazie wyciągów roślinnych, 
w tym z pyłków kwiatowych, przeznaczone do wspomaga-
nia dobrej kondycji gruczołu prostaty.
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(210) 548625 (220) 2022 10 26
(731) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) HEXACURE
(510), (511) 5 Suplementy diety z wyciągiem z kurkumy.

(210) 548694 (220) 2022 10 31
(731) PERFORMANCE MEDIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.11.03, 26.11.25, 29.01.02, 29.01.05
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548696 (220) 2022 10 31
(731) PERFORMANCE MEDIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.16, 26.04.18

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548697 (220) 2022 10 31
(731) PERFORMANCE MEDIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548698 (220) 2022 10 31
(731) PERFORMANCE MEDIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 29.01.12, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.18, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548699 (220) 2022 10 31
(731) PERFORMANCE MEDIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548700 (220) 2022 10 31
(731) PERFORMANCE MEDIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 29.01.12, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.18, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
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(210) 548701 (220) 2022 10 31
(731) PERFORMANCE MEDIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548702 (220) 2022 10 31
(731) PERFORMANCE MEDIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548703 (220) 2022 10 31
(731) PERFORMANCE MEDIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548704 (220) 2022 10 31
(731) PERFORMANCE MEDIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548705 (220) 2022 10 31
(731) PERFORMANCE MEDIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 
29.01.12

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548706 (220) 2022 10 31
(731) PERFORMANCE MEDIA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 26.01.03, 26.01.22, 26.11.03, 26.11.25, 27.01.06, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 548721 (220) 2022 10 31
(731) WOJTOWICZ SEBASTIAN RENTMONKEY, Kamień 

Pomorski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) rent monkey

(531) 03.05.19, 03.05.25, 03.05.24, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cje nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Wyna-
jem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem mieszkań, stu-
dio i pokoi, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 
Usługi wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszów, Wynajem 
powierzchni biurowej, Pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, Usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościa-
mi, Wycena w kwestiach majątku nieruchomego, Oszaco-
wania majątku nieruchomego (nieruchomości), 43 Wynajem 
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach 
wakacyjnych, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usłu-
gi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwa-
terowania, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwatero-
wania, Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas 
pracy, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tym-
czasowego zakwaterowania, Rezerwowanie tymczasowe-
go zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, Rezer-
wacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem 
Internetu, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczaso-
wego, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc i zakwaterowa-
nia w hotelach, pensjonatach, apartamentach na wynajem, 
Usługi w zakresie rezerwacji i wynajmowania pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Usługi w zakresie prowadzenia, domów 
turystycznych, hoteli, moteli, pensjonatów, Usługi w zakre-
sie wynajmu sal na posiedzenia, konferencje, seminaria, mi-
tyngi, Usługi w zakresie prowadzenia, restauracji, kawiarni, 
baru, kafeterii, Usługi barowe, Tymczasowe zakwaterowanie, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwa-
terowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Wynajmowanie kwater, Zapewnianie czasowego 
wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowa-
nia na pobyt czasowy, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie obiektów 
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posie-
dzenia, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi agencji wynajmu 
mieszkań [time share], Usługi biur zakwaterowania, Wynajem 
wakacyjnych miejsc noclegowych.

(210) 548739 (220) 2022 10 28
(731) ENERGYNAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENERGYNAT

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, fotowol-
taiczne moduły słoneczne, moduły fotowoltaiczne, falowniki 
fotowoltaiczne, komórki fotowoltaiczne, urządzenia fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia foto-
woltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, in-
stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej 
[elektrownie fotowoltaiczne], kalibrowane referencyjne ogni-
wa fotowoltaiczne, 35 Reklama, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zapewnienie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
śledzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych 
osób do celów badania sprawozdań finansowych, promowa-
nie korzyści z energooszczędnych technologii oświetlenia dla 
profesjonalistów w dziedzinie oświetlenia, pomoc i doradz-
two w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami 
w sektorze energetycznym, usługi w zakresie rozliczeń świad-
czone w sektorze energetycznym, usługi porównywania cen 
energii, pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw ener-
gii, usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie 
energii, sprzedaż takich produktów jak: akumulatory energii 
fotowoltaicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne, moduły 
fotowoltaiczne. falowniki fotowoltaiczne, komórki fotowol-
taiczne, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, foto-
woltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 
37 Instalacja, konserwacja i naprawa systemów energii sło-
necznej, naprawa instalacji dostarczających energię, instalacja 
i konserwacja urządzeń do wytwarzania energii słonecznej 
oraz elektrowni wykorzystujących energię słoneczną, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultingowe związane z wyżej 
wymienionymi usługami, 39 Dostawa energii elektrycznej, 
dystrybucja energii, logistyka transportu, transport, 41 Usługi 
w zakresie publikowania online, usługi pisania blogów, usługi 
edukacyjne, szkoleniowe, warsztaty, 42 Audyt energetyczny, 
doradztwo w zakresie oszczędności energii, wynajem liczni-
ków do rejestrowania zużycia energii.

(210) 548741 (220) 2022 10 28
(731) DUBIEJKO RAFAŁ, Choroszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MÓJ KOLOROWY AUTENTYZM

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, 
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 44 Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
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(210) 548742 (220) 2022 11 02
(731) LARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L’A

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży dzieł sztuki, Tworzenie 
sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia salonów 
beauty, usługi w zakresie kreowania wizerunku firmy, usługi 
w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie zarządza-
nia salonami kosmetyczno-fryzjerskimi oraz personelem, 
zarządzanie siecią punktów usługowych, Sprzedaż artyku-
łów kosmetycznych, 41 Usługi kulturalne, edukacyjne lub 
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi edu-
kacyjne świadczone przez salony piękności, 44 Masaż, salo-
ny piękności, Manicure i pedicure, sauny i solaria, gabinety 
odnowy biologicznej, tatuowanie, usługi wizażystyczne, 
Usługi w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, 
Usługi koloryzacji brwi i rzęs, usługi nitkowania brwi, usługi 
kształtowania brwi, usługi tatuażu brwi, Usługi przedłuża-
nia, podkręcania rzęs, Usługi w zakresie makijażu.

(210) 548743 (220) 2022 11 02
(731) LARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVIVA L’ARTE

(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży dzieł sztuki, Tworzenie 
sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia salonów 
beauty, usługi w zakresie kreowania wizerunku firmy, usługi 
w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie zarządza-
nia salonami kosmetyczno-fryzjerskimi oraz personelem, 
zarządzanie siecią punktów usługowych, Sprzedaż artyku-
łów kosmetycznych, 41 Usługi kulturalne, edukacyjne lub 
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi edu-
kacyjne świadczone przez salony piękności, 44 Masaż, salo-
ny piękności, Manicure i pedicure, sauny i solaria, gabinety 
odnowy biologicznej, tatuowanie, usługi wizażystyczne, 
Usługi w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, 
Usługi koloryzacji brwi i rzęs, usługi nitkowania brwi, usługi 
kształtowania brwi, usługi tatuażu brwi, Usługi przedłuża-
nia, podkręcania rzęs, Usługi w zakresie makijażu, Porady 
kosmetyczne i w zakresie higieny oraz pielęgnacji ciała 
ludzkiego, Usługi z zakresu medycyny estetycznej, Usługi 
w zakresie prowadzenia kliniki medycznej i kosmetologicz-
nej, Usługi stomatologiczne, Stomatologia kosmetyczna.

(210) 548744 (220) 2022 10 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) MANTEC
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowni-
ki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe bu-
dowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownic-
twa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki cera-
miczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpo-
ry niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla 
budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic-
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity nie-
metalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe 
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importo-
wo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 548747 (220) 2022 10 28
(731) GRYGO JOANNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rzęsa w rzęse.
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(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 41 Szkolenia w zakresie stylizacji rzęs, Organiza-
cja konkursów, usługi szkół pielęgnacji urody, Szkolenia w za-
kresie pielęgnacji urody, Nauczanie w zakresie pielęgnacji 
urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Organizacja 
szkoleń, Kursy szkoleniowe, Organizowanie kursów szkole-
niowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Szkolenie 
w zakresie kosmetyki i urody, Kształcenie praktyczne [pokazy] 
w zakresie stylizacji rzęs, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Doradztwo 
zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), w tym 
doradztwo z zakresu stylizacji brwi i rzęs oraz przedłużania 
i zagęszczania rzęs, Usługi pisania blogów, w tym blogów 
edukacyjnych i eksperckich, Kursy szkoleniowe, w tym kursy 
z zakresu stylizacji brwi i rzęs oraz przedłużania i zagęszcza-
nia rzęs, Kursy instruktażowe, w tym kursy z zakresu stylizacji 
brwi i rzęs oraz przedłużania i zagęszczania rzęs, Produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonal-
nych kursach, w tym kursach z zakresu stylizacji brwi i rzęs 
oraz przedłużania i zagęszczania rzęs, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych on-line, w tym kursów z zakresu stylizacji 
brwi i rzęs oraz przedłużania i zagęszczania rzęs, Prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, 
44 Usługi: salonów piękności, salonów kosmetycznych, salo-
nów masażu, salonów stylizacji rzęs, Paznokci, stylizacji brwi, 
wizażystów, Manicure, przedłużanie rzęs, usługi przedłużania 
rzęs, Usługi farbowania rzęs, Usługi podkręcania rzęs, Usłu-
gi koloryzacji rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi 
pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, Pielęgna-
cja urody, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji urody, 
Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo w zakresie urody, 
Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze dotyczą-
ce pielęgnacji urody, Usługi konsultacyjne dotyczące pielę-
gnacji urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo 
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, usługi kształtowania brwi, Usługi nitko-
wania brwi, Usługi tatuażu brwi, Usługi koloryzacji brwi i rzęs.

(210) 548748 (220) 2022 10 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) MYSTIC
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowni-
ki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe bu-
dowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownic-
twa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki cera-
miczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpo-
ry niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla 
budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic-
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity nie-

metalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe 
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importo-
wo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 548749 (220) 2022 10 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) TIZZIANO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
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promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 548751 (220) 2022 10 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) IMPRESS
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia,  
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 

budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 548752 (220) 2022 10 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) LACED
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
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wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramiczny-
mi, płytkami ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 548756 (220) 2022 10 28
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) ROOT
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia,  
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako ma-
teriały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, 
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nie-
metalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystry-
bucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie 
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych 
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zaku-
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządza-
nie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej doty-
czącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie-
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek 
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć 
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, in-
stalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artyku-
łami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, 
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla 
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, 
instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 548757 (220) 2022 10 28
(731) GRYGO JOANNA, Gdynia
(540) (znak słowny)

(540) rzęsa w rzęse.
(510), (511) 41 Szkolenia w zakresie stylizacji rzęs, organizacja 
konkursów, usługi szkół pielęgnacji urody, Szkolenia w zakre-
sie pielęgnacji urody, Nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, 
Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Organizacja szkoleń, 
Kursy szkoleniowe, Organizowanie kursów szkoleniowych, 
Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Szkolenie w zakresie 
kosmetyki i urody, Kształcenie praktyczne [pokazy] w zakresie 
stylizacji rzęs, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Doradztwo zawodowe 
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), w tym doradztwo 
z zakresu stylizacji brwi i rzęs oraz przedłużania i zagęszczania 
rzęs, Usługi pisania blogów, w tym biegów edukacyjnych i eks-
perckich, Kursy szkoleniowe, w tym kursy z zakresu stylizacji 
brwi i rzęs oraz przedłużania i zagęszczania rzęs, Kursy instruk-
tażowe, w tym kursy z zakresu stylizacji brwi i rzęs oraz prze-
dłużania i zagęszczania rzęs, Produkcja materiałów kursowych 
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, w tym kursach 
z zakresu stylizacji brwi i rzęs oraz przedłużania i zagęszczania 
rzęs, Zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, w tym kur-
sów z zakresu stylizacji brwi i rzęs oraz przedłużania i zagęsz-
czania rzęs, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia 
edukacyjne, 44 Usługi: salonów piękności, salonów kosme-
tycznych, salonów masażu, salonów stylizacji rzęs, Paznokci, 
stylizacji brwi, wizażystów, Manicure, przedłużanie rzęs, usługi 
przedłużania rzęs, Usługi farbowania rzęs, Usługi podkręcania 
rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, 
Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, Pie-
lęgnacja urody, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji 
urody, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo w zakresie 
urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze 
dotyczące pielęgnacji urody, Usługi konsultacyjne dotyczące 
pielęgnacji urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, 
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo 
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, usługi kształtowania brwi, Usługi nitkowa-
nia brwi, Usługi tatuażu brwi, Usługi koloryzacji brwi i rzęs.

(210) 548759 (220) 2022 10 28
(731) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UP UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w Lublinie

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, Almanachy, Czasopisma, Plakaty, Albu-
my, Blankiety, Broszury, Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalo-
gi, Koperty, Karty pocztowe, Książki, Materiały do nauczania, 
Notatniki, Notesy, Papier listowy, Papier do pisania, Prospekty, 
Papeteria, Przybory do pisania, Pióra, Ołówki, Długopisy, Pla-
katy, Okładki, Obwoluty, Teczki na dokumenty, Skoroszyty, 
Zakładki do książek, 25 Bluzki, Czapki, Krawaty, Nakrycia gło-
wy, Osłony do czapek, Daszki do czapek, Osłony przed słoń-
cem, Szaliki, T-shirty, 35 Organizacja wystaw handlowych 
i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo - technicznych 
i twórczości artystycznej oraz zarządzanie tymi wystawami, 
Organizacja i usługi reklamowe w zakresie wystaw, pokazów, 
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seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń 
oraz prowadzenie działalności informacyjnej, Usługi w zakre-
sie zarządzania przedsiębiorstwem, 41 Edukacja, Informacja 
o edukacji, Doradztwo zawodowe, Kształcenie praktyczne, 
Edukacja poprzez internet, Organizowanie i prowadzenie pra-
cowni specjalistycznych, Publikowanie książek, Wypożyczanie 
książek, Organizowanie wystaw z dziedziny edukacji lub nauki, 
Organizowanie obozów i imprez sportowych, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów innych niż rekla-
mowe, Publikowanie tekstów edukacyjnych lub naukowych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, Usługi mu-
zyczne, 42 Administrowanie stronami sieciowymi, Usługi labo-
ratoriów badawczych, Analizy, badania, ekspertyzy i opraco-
wania naukowe z zakresu: genetyki, hodowli i biotechnologii 
roślin i zwierząt, gleboznawstwa, inżynierii środowiska, le-
śnictwa, chemii, ekologii, ekonomii, agrobiznesu, zarządzania 
i marketingu, mikrobiologii, technologii produkcji roślinnej, 
towaroznawstwa, medycyny weterynaryjnej, biologii, nauk 
o zwierzętach, biogospodarki, ogrodnictwa, inżynierii produk-
cji, maszynoznawstwa, mechaniki, energetyki, elektrotechni-
ki, technologii i jakości żywności i żywienia człowieka, Prace 
naukowe, badawcze, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe 
w ww. zakresie.

(210) 548770 (220) 2022 11 02
(731) LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.04
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Preparaty zbożowe, Płat-
ki śniadaniowe, Chleb, Suchary, Słodkie lub solone ciastecz-
ka, Krakersy, Herbatniki, Ciasteczka, Wafle, Batony zbożowe, 
Gofry, Ciastka, Wyroby ciastkarskie, Bułka tarta, Panierka, Kru-
szonka, Posypki do ciast, Ciasto biszkoptowe na wypieki, Cia-
sto na słodkie wypieki, Wyroby cukiernicze, Lody spożywcze, 
mianowicie wyroby lodowe, Desery, Mrożone wyroby pie-
karnicze i desery, Schłodzone wyroby piekarnicze i desery.

(210) 548777 (220) 2022 11 02
(731) RYBAK ANDRZEJ MAX SPORT, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROGA NA GÓRĘ KYU

(531) 07.03.11, 26.11.03, 26.11.25, 24.17.02, 26.01.03, 26.01.24, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Nauczanie, Naucza-
nie indywidualne, Nauczenia za pośrednictwem Internetu, 
Usługi w zakresie wychowania fizycznego, Usługi eduka-
cyjne dotyczące sportu, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Usługi w zakresie nauczania gimnastyki, Nauka 
judo, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi w zakre-
sie e-sportu, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie 
sportu, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami 
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie 
edukacji sportowej, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowa-
nie książek, tekstów i innych niż teksty reklamowe, również 
w Internecie i elektronicznie, Publikowanie multimedialne 
książek, Organizacja wystaw kulturalnych, edukacyjnych, 
Organizowanie pokazów, wystaw, ekspozycji tematycz-
nych, Fotografika w formie robienia zdjęć i reportaży, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do nauczania, Organi-
zowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, 
konferencji, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów 
sportowych, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Kursy 
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Usługi edu-
kacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej 
dzieci: Badania edukacyjne, Informacja o edukacji, Informa-
cja o rekreacji, Kultura fizyczna, Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Usługi edycji nagrań audio i wideo, 
Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów 
szkoleniowych, Organizowanie obozów sportowych, Usłu-
gi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka].

(210) 548797 (220) 2022 11 02
(731) RYBKA ALEKSANDER, Kruszyn
(540) (znak słowny)
(540) OL-TRANS
(510), (511) 37 Naprawa pojazdów, mycie pojazdów, 39 Do-
stawa towarów, fracht [przewóz towarów], logistyka trans-
portu, wypożyczanie pojazdów, przewóz samochodami 
ciężarowymi, spedycja, transport, usługi transportu samo-
chodami silnikowymi, załadunek, rozładunek.

(210) 548836 (220) 2022 11 02
(731) SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice
(540) (znak słowny)
(540) DOORSY
(510), (511) 6 Metalowe drzwi i okna, Okucia i osprzęt me-
talowy do drzwi i okien, Metalowe ramy do okien, Bramy 
metalowe, Ościeżnice metalowe, Okiennice metalowe, Ramy 
do okien metalowe, Profile metalowe do drzwi i okien, Me-
talowe drzwi przeciwpożarowe, Zasuwy do drzwi metalowe, 
Progi metalowe, Ogrodzenia metalowe, Żaluzje metalowe 
przeznaczone na zewnątrz, Rolki i prowadnice do drzwi 
przesuwnych metalowe, Klamki do drzwi i okien metalowe, 
19 Drzwi i okna niemetalowe, Drzwiowe: futryny, ościeżni-
ce, skrzydła i płyty niemetalowe, Drzwi płycinowe, Drzwi 
tłoczone, Drzwi pełne i przeszklone do biur i mieszkań, 
Drzwi z izolacją termiczną i akustyczną dla hoteli, domów, 
biur, pensjonatów, zakładów produkcyjnych, szpitali, obiek-
tów handlowo - usługowych, Okiennice niemetalowe, ramy 
okienne niemetalowe, Okna szalówki, Okładziny drewniane, 
Okładziny i okrycia niemetalowe dla budownictwa, Okna wi-
trażowe, 20 Osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, Klamki 
do drzwi i okien niemetalowe.
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(210) 548837 (220) 2022 11 02
(731) SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice
(540) (znak słowny)
(540) ALUDOORY
(510), (511) 6 Metalowe drzwi i okna, Okucia i osprzęt me-
talowy do drzwi i okien, Metalowe ramy do okien, Bramy 
metalowe, Ościeżnice metalowe, Okiennice metalowe, Ramy 
do okien metalowe, Profile metalowe do drzwi i okien, Me-
talowe drzwi przeciwpożarowe, Zasuwy do drzwi metalowe, 
Progi metalowe, Ogrodzenia metalowe, Żaluzje metalowe 
przeznaczone na zewnątrz, Rolki i prowadnice do drzwi 
przesuwnych metalowe, Klamki do drzwi i okien metalowe, 
19 Drzwi i okna niemetalowe, Drzwiowe: futryny, ościeżni-
ce, skrzydła i płyty niemetalowe, Drzwi płycinowe, Drzwi 
tłoczone, Drzwi pełne i przeszklone do biur i mieszkań, 
Drzwi z izolacją termiczną i akustyczną dla hoteli, domów, 
biur. pensjonatów, zakładów produkcyjnych, szpitali, obiek-
tów handlowo - usługowych, Okiennice niemetalowe, ramy 
okienne niemetalowe, Okna szalówki, Okładziny drewniane, 
Okładziny i okrycia niemetalowe dla budownictwa, Okna wi-
trażowe, 20 Osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, Klamki 
do drzwi i okien niemetalowe.

(210) 548911 (220) 2022 11 04
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) SANDIO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowni-
ki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe bu-
dowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownic-
twa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki cera-
miczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpo-
ry niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla 
budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic-
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity nie-
metalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe 
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importo-
wo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 

te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 548913 (220) 2022 11 04
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) LUNO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowni-
ki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe bu-
dowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownic-
twa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki cera-
miczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpo-
ry niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla 
budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic-
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity nie-
metalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe 
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importo-
wo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
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wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 548919 (220) 2022 11 04
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) ARONA
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowni-
ki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe bu-
dowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownic-
twa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki cera-
miczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpo-
ry niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla 
budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic-
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity nie-
metalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe 
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importo-
wo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 548921 (220) 2022 11 07
(731) JPG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VICEVERSA ristorante italiano

(531) 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barowe, Puby, 
Kafeterie [bufety], Serwowanie żywności i napojów dla go-
ści w restauracjach, Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usłu-
gi cateringu zewnętrznego, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu na konferencje, wystawy i spotkania, Rezerwacja stolików 
w restauracjach.

(210) 548946 (220) 2022 11 07
(731) BOROWY ANDRZEJ, Płock
(540) (znak słowny)
(540) Pharmovit wpłynie na Ciebie!
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety w płynie, suplementy żywnościowe, su-
plementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, 
herbaty lecznicze, ekstrakty ziołowe i roślinne do celów 
leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecz-
nicze, aminokwasy do celów medycznych/leczniczych, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie onli-
ne artykułów związanych z żywnością, suplementami żyw-
nościowymi oraz suplementami diety, Sprzedaż suplemen-
tów diety i preparatów dietetycznych suplementów diety 
w płynie, suplementów diety dla ludzi suplementów diety 
dla niemowląt, herbat leczniczych ekstraktów ziołowych 
i roślinnych do celów leczniczych witamin i preparatów wi-
taminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, 
aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, Promo-
cja na rzecz osób trzecich w zakresie suplementów diety 
i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, 
suplementów żywnościowych, suplementów diety dla lu-
dzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych, 
ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów 
witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczni-
czych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, 
Usługi marketingowe w zakresie suplementów diety i pre-
paratów dietetycznych, suplementów diety w płynie, su-
plementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, 
suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych, eks-
traktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów wi-
taminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, 
aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, Usługi 
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
cej suplementów diety i preparatów dietetycznych, suple-
mentów diety w płynie, suplementów żywnościowych, 
suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla nie-
mowląt, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślin-
nych, witamin i preparatów witaminowych, alg do spoży-
cia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów 
medycznych/leczniczych, Usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą w zakresie suplementów diety 
i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, 
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suplementów żywnościowych, suplementów diety dla lu-
dzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych, 
ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów 
witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczni-
czych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych.

(210) 548954 (220) 2022 11 08
(731) ANSION ANGELA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Pani Swojego Przeznaczenia
(510), (511) 9 Oprogramowanie szkoleniowe, Podręczniki 
szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], Podręcz-
niki szkoleniowe w formacie elektronicznym, 16 Drukowane 
materiały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe i instruktażo-
we, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub 
rozrywka], Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Konfe-
rencje (Organizowanie i prowadzenie -), Organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, 
Organizacja seminariów, Administrowanie [organizacja] kon-
kursami, Administrowanie [organizacja] zawodami, Organi-
zowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, Orga-
nizowanie ceremonii rozdania nagród, Organizowanie co-
rocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie i obsłu-
ga konferencji, Organizowanie gier i konkursów, Organizo-
wanie corocznych konferencji związanych z logistyką, Orga-
nizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizo-
wanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organi-
zowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub roz-
rywkowych], Organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie konferencji w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, 
Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizo-
wanie konferencji, Organizowanie konferencji związanych 
z biznesem, Organizowanie konferencji dotyczących handlu, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organi-
zowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkur-
sów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowa-
nie konkursów w celach szkoleniowych, Organizowanie kon-
kursów w celach edukacyjnych, Organizowanie konkursów 
w celach kulturalnych, Organizowanie konkursów za pośred-
nictwem Internetu, Organizowanie pokazów w celach edu-
kacyjnych, Organizowanie seminariów, Organizowanie semi-
nariów związanych z reklamą, Organizowanie seminariów 
w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów doty-
czących szkoleń, Organizowanie seminariów dotyczących 
edukacji, Organizowanie seminariów związanych z edukacją, 
Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie 
seminariów i konferencji, Organizowanie seminariów doty-
czących biznesu, Organizowanie seminariów dotyczących 
handlu, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie 
seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Organizo-
wanie widowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie wy-
kładów, Organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, Or-
ganizowanie wystaw do celów rozrywkowych, Organizowa-
nie wystaw edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach 
edukacyjnych, Organizowanie zawodów [edukacja lub roz-
rywka], Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizowa-
nie zjazdów w celach szkoleniowych, Publikowanie, spra-

wozdawczość i pisanie tekstów, Edycja druków zawierają-
cych obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji [mi-
cro-publishing], Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Komputerowy skład drukarski 
[DTP], Konsultacje edytorskie, Korekta rękopisów, Multime-
dialne wydania czasopism, Multimedialne wydania gazet, 
Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wyda-
nia publikacji elektronicznych, Muzyczne usługi wydawnicze 
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wy-
dawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Pisanie przemówień politycznych, Pisanie scena-
riuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie scena-
riuszy filmowych, Pisanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, Pro-
gramowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez 
Internet, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja 
kalendarzy imprez, Publikacja i redagowanie książek, Publika-
cja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, Publikacja i wydawa-
nie prac naukowych związanych z technologią medyczną, 
Publikacja kalendarzy, Publikacja książek i czasopism elektro-
nicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów do-
stępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publi-
kacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna 
materiałów drukowanych, Publikacja podręczników użyt-
kownika, Publikacja prac naukowych, Publikacja wyników 
badań klinicznych, Publikowania broszur, Publikowanie cza-
sopism, Publikowanie druków w formie elektronicznej w In-
ternecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Pu-
blikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publiko-
wanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, również 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, pra-
wa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie dokumen-
tów, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w In-
ternecie, Publikowanie czasopism, książek i podręczników 
z dziedziny medycyny, Publikowanie czasopism elektronicz-
nych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie 
arkuszy informacyjnych, Publikowanie, Publikowanie dydak-
tycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektro-
nicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie elektroniczne, Publikowa-
nie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Pu-
blikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publi-
kowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i czaso-
pism elektronicznych online, Publikowanie książek i recenzji, 
Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie książek, 
magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie książek 
z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie książek związa-
nych z technologią informacyjną, Publikowanie książek zwią-
zanych z programami telewizyjnymi, Publikowanie książek 
związanych z rozrywką, Publikowanie literatury instruktażo-
wej, Publikowanie magazynów konsumenckich, Publikowa-
nie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publiko-
wanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, 
Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw 
własności intelektualnej, Publikowanie materiałów drukowa-
nych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż tek-
sty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publiko-
wanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie 
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach 
danych, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie 
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multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie 
multimediów, Publikowanie naukowych czasopism informa-
cyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie opowiadań, Publikowanie nut, Publi-
kowanie plakatów, Publikowanie podręczników, Publikowa-
nie podręczników szkoleniowych, Publikowanie podręczni-
ków dotyczących zarządzania biznesowego, Publikowanie 
piosenek, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szko-
leniowych, Publikowanie recenzji, Publikowanie roczników 
[kronik szkolnych], Publikowanie słów piosenek w postaci ar-
kuszy, Publikowanie tekstów, Publikowanie słów piosenek 
w postaci książek, Publikowanie scenariuszy do użytku te-
atralnego, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowa-
nie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie tekstów muzycznych, Publi-
kowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, Publikowanie ulo-
tek, Publikowanie wyników prób klinicznych dotyczących 
preparatów farmaceutycznych, Redagowanie tekstów (in-
nych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych, 
Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Spra-
wozdania wiadomości, Świadczenie usług w zakresie stu-
diów nagrań wideo, Transkrypcja muzyki na rzecz osób trze-
cich, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udo-
stępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki sporto-
wej, Udostępnianie czasopisma online obejmującego infor-
macje w dziedzinie gier komputerowych, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie komiksów 
online, nie do pobrania, Udostępnianie on-line czasopism 
o tematyce ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie on-line 
komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, Udostęp-
nianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów do-
kumentacyjnych, Udostępnianie powieści graficznych onli-
ne, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji on-line, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do po-
brania, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych 
z nauką języków, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji 
online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie z glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które 
mogą być przeglądane, Udzielanie informacji związanych 
z publikowaniem, Usługi agencji w zakresie sprzedaży wia-
domości dla branży nadawczej, Usługi agencji w zakresie 
sprzedaży reportaży do kilku stacji, Usługi doradcze w zakre-
sie publikowania, Usługi dziennikarskie, Usługi klubów książki 
udzielających informacji z zakresu książek, Usługi konsulta-
cyjne w zakresie publikacji książek, Usługi konsultacyjne 
w zakresie publikacji czasopism, Usługi pisania blogów, Usłu-
gi pisania przemówień do celów niereklamowych, Usługi pi-
sania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby nierekla-
mowe, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, Usługi 
programów informacyjnych dla radia lub telewizji, Usługi 
publikacji, Usługi publikacji multimedialnego oprogramowa-
nia rozrywkowego, Usługi publikowania cyfrowych materia-
łów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi reporter-
skie, Usługi świadczone przez agencje literackie, Usługi w za-
kresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamo-
wych, Usługi w zakresie publikacji biuletynów, Usługi w za-
kresie publikacji przewodników, Usługi w zakresie publikacji 
książek, Usługi w zakresie publikacji map, Usługi w zakresie 

publikowania online, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, 
Usługi wydawnicze, Usługi wydawania publikacji periodycz-
nych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usłu-
gi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi wy-
dawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi wydaw-
nicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawni-
cze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Inter-
necie, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, 
Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skompute-
ryzowanych, Usługi związane z pisaniem scenariuszy, Wyda-
wanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Wyda-
wanie prospektów, Wydawanie przewodników turystycz-
nych, Wydawanie publikacji medycznych, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozryw-
kowych lub kulturalnych, Usługi rezerwacji biletów na atrak-
cje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Biura 
rezerwacji biletów koncertowych, Informacja o biletach 
na imprezy rozrywkowe, Usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], Usługi agencji rezerwujących bilety kinowe, Usłu-
gi agencji rezerwujących bilety na spektakle teatralne, Usługi 
agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi 
agencji sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych, 
Usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, Usługi informacyj-
ne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów elek-
tronicznych, Usługi informacyjne w zakresie biletów na wy-
darzenia sportowe, Usługi informacyjne w zakresie biletów 
na widowiska, Usługi kas biletowych, Rezerwowanie miejsc 
na pokazy, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów 
teatralnych, Rezerwacja biletów na koncerty, Rezerwacja bi-
letów na imprezy kulturalne, Organizacja rezerwacji biletów 
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Rezerwowanie 
miejsc na pokazy i imprezy sportowe, Świadczenie usług 
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia 
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Adaptacja i montaż kinematograficzny, Doradztwo w zakre-
sie produkcji filmów i muzyki, Dubbing, Dubbing do filmów, 
Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Edycja zdjęć, Fil-
my kinowe (Produkcja -), Fotografia, Fotografia lotnicza, Foto-
grafia portretowa, Fotografia ślubna, Kompozycje fotogra-
ficzne na rzecz innych, Mastering płyt, Mikrofilmowanie dla 
osób trzecich, Montaż filmów, Montaż filmów fotograficz-
nych, Montaż filmów (Kinematograficznych -), Montaż fil-
mów kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, 
Montaż [obróbka] taśm wideo, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Montaż wideo, Nadawa-
nie napisów do programów telewizyjnych na żywo dla wi-
dzów z upośledzeniem słuchu, Nagrywanie i produkcja na-
grań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Nagrywanie na ta-
śmach wideo, Nagrywanie taśm wideo, Obsługa sprzętu wi-
deo i audio do produkcji programów radiowych i telewizyj-
nych, Opracowywanie formatów dla programów telewizyj-
nych, Opracowywanie formatów do filmów, Opracowywa-
nie sprawozdań w zakresie nauczania, Prezentacja nagrań 
wideo, Prezentowanie programów radiowych, Prezentowa-
nie programów telewizyjnych, Produkcja animowanych frag-
mentów na taśmie filmowej, Produkcja cyklicznych serii 
przygodowych filmów animowanych, Produkcja dysków wi-
deo na rzecz osób trzecich, Produkcja dzieł muzycznych 
w studio nagrań, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwięko-
wych i wideo, Produkcja edukacyjnych programów telewi-
zyjnych, Produkcja efektów specjalnych do radia, Produkcja 
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efektów specjalnych do filmów, Produkcja efektów specjal-
nych do telewizji, Produkcja filmów, Produkcja filmów animo-
wanych, Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja filmów 
długometrażowych, Produkcja filmów i filmów na taśmach 
filmowych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produk-
cja filmów kinematograficznych, Produkcja filmów kinowych, 
Produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, Produkcja fil-
mów na taśmach wideo, Produkcja filmów na temat piłki 
nożnej, Produkcja filmów, spektakli, Produkcja filmów szkole-
niowych, Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Pro-
dukcja filmów w celach rozrywkowych, Produkcja filmów 
w celach edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, Produkcja 
filmów wideo i DVD, Produkcja graficznych fragmentów fil-
mowych, Produkcja i prezentacja programów radiowych, 
Produkcja imprez sportowych na potrzeby telewizji, Produk-
cja imprez sportowych na potrzeby filmowe, Produkcja im-
prez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja kaset wi-
deo, Produkcja konkursów talentów, Produkcja mikrofilmów, 
Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych filmów wideo, 
Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, 
Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwię-
kowych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Pro-
dukcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja na-
grań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, Pro-
dukcja nagrań muzycznych, Produkcja nagrań wideo, Pro-
dukcja nagrań wzorcowych [master], Produkcja nagrań wzor-
cowych [master] audio, Produkcja obrazów animowanych, 
Produkcja oper, Produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań, 
Produkcja piosenek do filmów, Produkcja pokazów rewio-
wych przed publicznością na żywo, Produkcja prezentacji 
audiowizualnych, Produkcja programów animowanych 
i z udziałem aktorów, Produkcja programów animowanych 
do użytku w telewizji i telewizji kablowej, Produkcja progra-
mów dla telewizji kablowej, Produkcja programów dźwięko-
wych, Produkcja programów telewizyjnych z napisami kodo-
wanymi, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja 
programów telewizji kablowej, Produkcja programów tele-
wizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, Produkcja 
przedstawień i filmów, Produkcja radiowa, filmowa i telewi-
zyjna, Produkcja radiowych programów rozrywkowych, Pro-
dukcja rozrywki audio, Produkcja rozrywkowych programów 
telewizyjnych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Pro-
dukcja taśm dźwiękowych w celach rozrywkowych, Produk-
cja taśm wideo, Produkcja taśm wideo do użytku firmowego 
podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, Produkcja 
taśm wideo i dysków wideo, Produkcja telewizyjna, Produk-
cja tematycznych programów telewizyjnych, Produkcja 
wcześniej nagranych filmów wideo, Produkcja wcześniej na-
granych filmów kinowych, Produkowanie filmów, Produko-
wanie taśm wideo na użytek korporacyjny w zakresie eduka-
cyjnego treningu korporacyjnego, Programowanie [układa-
nie rozkładu programów] w globalnych sieciach komputero-
wych, Projekcja filmów do celów technicznych, Projekcja fil-
mów do celów medycznych, Przygotowywanie i realizacja 
programów telewizyjnych i radiowych, Przygotowywanie 
programów radiowych, Przygotowywanie programów ra-
diowych i telewizyjnych, Realizacja filmów animowanych, 
Realizacja filmów kinematograficznych, Realizacja filmów 
w studiach, Realizacja nagrań audiowizualnych, Realizacja 
nagrań fonograficznych, Realizacja programów rozrywko-
wych na żywo, Realizacja rozrywki na żywo, Realizacja roz-
rywki w formie taśm wideo, Realizacja telewizyjnych progra-
mów rozrywkowych, Realizacja transmisji radiowych, Reali-
zowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, Realizowa-
nie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Realizowa-
nie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, Reżyseria fil-
mowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Selekcja 

i kompilacja nagrań muzycznych do nadawania przez osoby 
trzecie, Sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, 
Sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, Sprzedaż 
programów telewizyjnych do kilku stacji, Studia nagrań 
(Usługi -), Świadczenie usług w zakresie automatycznego na-
grywania wideo, Taśmy wideo (Produkcja filmów na -), Two-
rzenie filmów rysunkowych, Tworzenie napisów, Tworzenie 
napisów do filmów, Tworzenie podcastów, Udostępnianie 
multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednic-
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewo-
dowych i online, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ścią-
gnięcia] na witrynach internetowych MP3, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stro-
nach MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
z witryn internetowych MP3, Udostępnianie nagrań muzyki 
cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do studia nagrań, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do nagrań, Udostępnianie obiektów i sprzętu do re-
alizacji filmów, Udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do studia nagrań wideo, Udostępnianie studiów au-
dio lub wideo, Układanie rozkładu programów telewizyj-
nych, Układanie rozkładu programów radiowych [planowa-
nie], Usługi edycji nagrań audio i wideo, Usługi edycji wideo 
na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi edycji wideo na po-
trzeby realizacji imprez, Usługi filmowania z powietrza, Usłu-
gi fotografów, Usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, 
Usługi nagrywania i produkcji audio, Usługi obrazowania fo-
tograficznego za pośrednictwem drona, Usługi obrazowania 
wideo za pośrednictwem drona, Usługi produkcji filmów, 
Usługi produkcji radiowej, Usługi produkcji taśm audio, Usłu-
gi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia nagrań, Usługi 
studia nagrań do filmów, Usługi studiów nagrań, Usługi stu-
diów nagrań dla telewizji, Usługi studiów nagrań dźwięko-
wych, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyj-
nych, Usługi studiów nagrań w zakresie wideo, Usługi stu-
diów nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, Usłu-
gi studiów telewizyjnych, Usługi studiów w zakresie nagry-
wania filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie anima-
cji efektów specjalnych do filmów i wideo, Usługi w zakresie 
inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie ma-
krofotografii, Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, 
Usługi w zakresie nagrań, Usługi w zakresie nagrań dźwięko-
wych i rozrywki wideo, Usługi w zakresie nagrań dźwięko-
wych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi w zakresie 
nagrań wideo, Usługi w zakresie nagrań audio i wideo, Usługi 
w zakresie nagrań dźwiękowych, Usługi w zakresie nagrań 
fonicznych, Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej 
w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, Usługi w zakre-
sie produkcji filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie 
produkcji muzycznej, Usługi w zakresie produkcji filmów wi-
deo, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, 
Usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowa-
nych, Usługi w zakresie realizacji filmów animowanych i pro-
gramów telewizyjnych, Usługi związane z produkcją rozryw-
ki w formie filmów, Usługi związane z produkcją rozrywki 
w postaci telewizji, Zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla 
programów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań wideo 
i gier wideo, Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci 
materiałów wideo, Zapewnianie obiektów i sprzętu do stu-
dia nagrań, Tłumaczenia, Tłumaczenia (Usługi -), Tłumaczenia 
językowe ustne, Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, 
Tłumaczenie języka migowego, Tłumaczenie ustne [język], 
Tłumaczenie w alfabecie Braille’a, Transkrypcja w alfabecie 
Braille’a, Usługi tłumaczeń ustnych, Usługi tłumaczenia sy-
multanicznego, Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi 
w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, Edukacja, rozryw-
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ka i sport, Dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier kom-
puterowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Elek-
troniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, Publikacja drukowanych książek telefonicznych, 
Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja map geo-
graficznych, Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, 
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Pu-
blikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie katalo-
gów dotyczących turystyki, Publikowanie katalogów doty-
czących podróży, Publikowanie książek dotyczących ligi 
rugby, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
zwierząt domowych, Publikowanie materiałów drukowa-
nych związanych z francuskimi winami, Publikowanie mate-
riałów drukowanych dotyczących rybek domowych, Publi-
kowanie prac naukowych związanych z technologią me-
dyczną, Publikowanie przewodników, map turystycznych, 
spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku 
przez podróżnych, Publikowanie tekstów medycznych, Usłu-
gi kaligrafii, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem 
tekstów pisanych, Hazard, Administrowanie loteriami 
na rzecz osób trzecich, Administrowanie [organizacja] grą 
w pokera, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wy-
ścigi konne], Kasyna, Losowanie nagród [loterie], Organizo-
wanie loterii, Prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, 
Prowadzenie loterii, Prowadzenie loterii na rzecz osób trze-
cich, Prowadzenie wyścigów konnych, Udostępnianie kasyn 
na cele gier hazardowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
kasyn, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier 
hazardowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn 
[gry hazardowe], Udzielanie informacji związanych z wyści-
gami, Udzielanie informacji związanych z końmi wyścigowy-
mi, Usługi hazardowe on-line, Usługi informacyjne dotyczą-
ce wyścigów, Usługi kasyn online, Usługi loterii, Usługi orga-
nizowania zakładów, Usługi sal bingo, Usługi świadczone 
przez kasyna, Usługi w zakresie bingo, Usługi w zakresie gieł-
dy zakładów, Usługi w zakresie gry w pokera, Usługi w zakre-
sie informacji o grach hazardowych, Usługi w zakresie noto-
wań wyników sportowych, Usługi w zakresie obsługi skom-
puteryzowanej gry bingo, Usługi w zakresie salonów gier 
w karty, Usługi w zakresie salonów gier w szachy, Usługi w za-
kresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów spor-
towych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, 
Usługi zakładów bukmacherskich, Usługi związane z kasyna-
mi, grami na pieniądze i grami hazardowymi, Wyścigi psów, 
Zakłady, Zakłady konne, Doradztwo w zakresie szkoleń biz-
nesowych, Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, 
Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkole-
nia zawodowego, Informacje dotyczące kariery zawodowej 
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne 
i szkoleniowe), Kursy samoświadomości [szkolenia], Kursy 
szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, 
Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do ka-
riery zawodowej, Kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, 
Kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficznych, Kur-
sy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Kursy szkole-
niowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe 
w dziedzinie finansów, Kursy szkoleniowe w formie pisem-
nej, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Kursy 
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkolenio-
we w zakresie planowania strategicznego związanego z re-
klamą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy szkolenio-
we z zakwaterowaniem, Kursy szkoleniowe z zakresu zdro-
wia, Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, Kursy 
szkolne w zakresie pomocy w nauce, Kursy szkolne związane 
z przygotowaniem do egzaminów, Organizacja i przeprowa-
dzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja i przeprowa-

dzanie imprez szkoleniowych, Organizacja sympozjów doty-
czących szkoleń, Organizacja szkoleń, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowa-
dzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, Organi-
zowanie komputerowych kursów szkoleniowych, Organizo-
wanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, 
Organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projek-
towaniem, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizo-
wanie pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie 
programów szkoleniowych, Organizowanie programów 
szkolenia młodzieży, Organizowanie seminariów szkolenio-
wych, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowanie 
szkoleń handlowych, Organizowanie szkoleń w dziedzinie 
opieki zdrowotnej i żywienia, Organizowanie warsztatów za-
wodowych i kursów szkoleniowych, Podyplomowe kursy 
szkoleniowe związane ze studiami z zakresu zarządzania, Po-
dyplomowe kursy szkoleniowe, Produkowanie materiałów 
szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów z za-
kresu zarządzania, Programy edukacyjne i szkoleniowe w za-
kresie zarządzania ryzykiem, Prowadzenie kursów dotyczą-
cych szkoleń administracyjnych, Prowadzenie kursów in-
struktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych 
ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów nauki na odległość 
na poziomie szkoły wyższej, Prowadzenie kursów szkolenio-
wych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, Pro-
wadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, Prowa-
dzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odży-
wianiem, Prowadzenie seminariów szkoleniowych związa-
nych z zarządzaniem czasem, Prowadzenie seminariów 
szkoleniowych, Prowadzenie sesji szkoleniowych on-line 
związanych ze sprawnością fizyczną, Prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Prze-
kazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Przy-
gotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, 
Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia dla 
rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodziców, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia komputerowe, Szkolenia na-
uczycieli, Szkolenia mistrzów ceremonii, Szkolenia personelu, 
Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w dziedzinie zarzą-
dzania nieruchomościami, Szkolenia w zakresie elektronicz-
nego przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie projekto-
wania, Szkolenia w zakresie reklamy, Szkolenia w zakresie 
sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, 
Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia 
w zakresie technologii komunikacyjnych, Szkolenia w zakre-
sie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie utrzymy-
wania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenia w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Szkolenia z zakresu public 
relations, Szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy praco-
dawcami i pracownikami, Szkolenia związane z finansami, 
Szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, Szkolenie 
biznesowe zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej, 
Szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności rodziciel-
skich, Szkolenie i coaching w dziedzinie przemówień poli-
tycznych, Szkolenie personelu w zakresie umiejętności zwią-
zanych z systemami biurowymi, Szkolenie personelu w za-
kresie umiejętności związanych z przetwarzaniem tekstu, 
Szkolenie personelu zajmującego się finansami, Szkolenie 
w zakresie etykiety, Szkolenie w zakresie diety [nie medycz-
ne], Szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, Szkolenie reli-
gijne, Szkolenie specjalistów w branży hydraulicznej, Szkole-
nie sportowe, Szkolenie techniczne dotyczące zagrożenia 
pożarowego, Szkolenie techniczne związane z analizą che-
miczną, Szkolenie techniczne związane z geotechniką, Szko-
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lenie w obchodzeniu się z psami, Szkolenie w oparciu o kom-
putery, Szkolenie w zakresie administracji, Szkolenie w zakre-
sie akupunktury, Szkolenie w zakresie bankowości, Szkolenie 
w zakresie chiropraktyki, Szkolenie w zakresie enologii, Szko-
lenie w zakresie higieny, Szkolenie w zakresie homeopatii, 
Szkolenie w zakresie instalowania komputerów, Szkolenie 
w zakresie inżynierii elektrycznej, Szkolenie w zakresie ko-
smetyki i urody, Szkolenie w zakresie napraw komputerów, 
Szkolenie w zakresie pisania programów komputerowych, 
Szkolenie w zakresie podatków, Szkolenie w zakresie rachun-
kowości, Szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenie 
w zakresie użytkowania i obsługi procesorów danych, Szko-
lenie w zakresie walki z fałszerstwem w celu rozpoznawania 
podróbek, Szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, Szkole-
nie w zakresie zdrowia i wellness, Szkolenie w zakresie zioło-
lecznictwa, Szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], 
Szkolenie z zakresu sprzedaży, Szkolenie za pośrednictwem 
mediów radiowo-telewizyjnych, Szkolenie zaawansowane, 
Szkolenie związane z karierą zawodową, Szkoły korespon-
dencyjne, Trening osobisty [szkolenie], Udostępnianie infor-
macji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów szkolenio-
wych dla młodych ludzi, Udostępnianie kursów szkolenio-
wych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania 
określonych zawodów, Udzielanie kursów szkolenia zawodo-
wego, Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 
Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa 
i personelu, Usługi doradcze w zakresie szkoleń komputero-
wych, Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Usługi doradztwa 
dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
odnoszące się do służby zdrowia, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane z BHP, Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działal-
nością gospodarczą, Usługi edukacyjne świadczone przez 
instytuty szkolnictwa wyższego, Usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły, Usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania historii 
sztuki, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakre-
sie nauczania aktorstwa, Usługi edukacyjne świadczone 
przez szkoły średnie wyższego poziomu, Usługi edukacyjne 
w postaci szkół korespondencyjnych, Usługi edukacyjne 
w szkołach średnich, Usługi edukacyjne w zakresie szkół 
średnich, Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń bizneso-
wych, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażo-
wym, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodo-
wymi, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniem personelu 
z zakresu technologii żywności, Usługi konsultacyjne związa-
ne ze szkoleniami pracowników, Usługi organizowania i pro-
wadzenia warsztatów szkoleniowych, Usługi szkół, Usługi 
szkół [edukacja], Usługi szkół korespondencyjnych, Usługi 
szkół w zakresie nauczania sztuki, Usługi szkolenia dla perso-
nelu, Usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu detaliczne-
go, Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Usługi szko-
lenia personelu, Usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, 
Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkolenia 
zawodowego, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkole-
niowe dotyczące przesyłania danych, Usługi szkoleniowe dla 
inżynierów dźwięku, Usługi szkoleniowe dla kierowców 
z umiejętności prowadzenia pojazdu, Usługi szkoleniowe dla 
pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, Usługi szkole-
niowe dla przemysłu, Usługi szkoleniowe dla techników kino-
wych, Usługi szkoleniowe dotyczące latania, Usługi szkole-
niowe dotyczące instalacji komputerów, Usługi szkoleniowe 

dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
szkoleniowe dotyczące ekspresji wokalnej, Usługi szkolenio-
we dotyczące stosowania technologii informatycznej, Usługi 
szkoleniowe dotyczące testowania wspomaganego kompu-
terowo, Usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania biur, Usługi 
szkoleniowe dotyczące inżynierii elektrycznej, Usługi szkole-
niowe dotyczące nurkowania podmorskiego, Usługi szkole-
niowe dotyczące naprawy systemów testujących sterowa-
nych komputerowo, Usługi szkoleniowe dotyczące ortope-
dii, Usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania szpitali, Usługi 
szkoleniowe dotyczące sprzątania restauracji, Usługi szkole-
niowe dotyczące zdrowia zawodowego, Usługi szkoleniowe 
dotyczące sprzątania hoteli, Usługi szkoleniowe dotyczące 
marketingu w handlu detalicznym, Usługi szkoleniowe doty-
czące projektowania wspomaganego komputerowo, Usługi 
szkoleniowe dotyczące zajęć podwodnych, Usługi szkolenio-
we dotyczące przemówień, Usługi szkoleniowe lub eduka-
cyjne w dziedzinie life coachingu, Usługi szkoleniowe w dzie-
dzinie edukacji komputerowej, Usługi szkoleniowe w dzie-
dzinie finansów, Usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządza-
nia projektami, Usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania 
dobrej kondycji fizycznej, Usługi szkoleniowe w zakresie 
użytkowania oprogramowania komputerowego, Usługi 
szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw zarządzania, 
Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, 
Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fit-
ness], Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi w za-
kresie szkoleń handlowych, Usługi w zakresie szkoleń i rekre-
acji, Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, Usługi w zakresie 
szkolenia i kształcenia zawodowego, Usługi w zakresie za-
pewniania szkoleń z zakresu używania komputerów, Usługi 
w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Warsztaty 
w celach szkoleniowych, Usługi wydawania świadectw edu-
kacyjnych, a mianowicie zapewnianie szkoleń i egzaminów 
edukacyjnych, Wynajmowanie nagranych szkoleń, Wypoży-
czanie materiałów szkoleniowych, Wypożyczanie symulato-
rów szkoleniowych, Wyznaczanie standardów szkoleń, Za-
pewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym 
zarządzaniem czasem, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
na temat zarządzania biznesowego, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych w za-
kresie samoświadomości, Zapewnianie kursów szkolenia 
ustawicznego, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły 
średniej, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie 
szkoły wyższej, Zapewnianie kursów szkoleniowych na po-
ziomie podyplomowym, Zapewnianie seminariów szkole-
niowych online, Coaching w zakresie życia osobistego [life 
coaching], Doradztwo zawodowe i coaching.

(210) 548975 (220) 2022 11 08
(731) LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Preparaty zbożowe, Płat-
ki śniadaniowe, Chleb, Suchary, Słodkie lub solone ciastecz-
ka, Krakersy, Herbatniki, Ciasteczka, Wafle, Batony zbożowe, 
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Gofry, Ciastka, Wyroby ciastkarskie, Bułka tarta, Panierka, Kru-
szonka, Posypki do ciast, Ciasto biszkoptowe na wypieki, Cia-
sto na słodkie wypieki, Wyroby cukiernicze, Lody spożywcze, 
mianowicie wyroby lodowe, Desery, Mrożone wyroby pie-
karnicze i desery, Schłodzone wyroby piekarnicze i desery.

(210) 548989 (220) 2022 11 07
(731) MALEX ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MaLex

(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Transport i przechowywanie odpadów, Zbie-
ranie odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzących 
z gospodarstw domowych, Zbieranie wyrobów nadających 
się do przetworzenia - transport, 40 Niszczenie odpadów 
i śmieci, Recykling odpadów i śmieci, Sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu - przetwarzanie.

(210) 548992 (220) 2022 11 08
(731) STALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Skawina

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEROS

(531) 02.01.02, 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 1 Klej dla przemysłu i budownictwa, przezna-
czony do powierzchniowego łączenia materiałów: metalo-
wych, ceramicznych, betonowych, szklanych, drewnianych 
i drewnopodobnych, korkowych i niektórych tworzyw 
sztucznych, 16 Klej do użytku domowego, przeznaczo-
ny do powierzchniowego łączenia materiałów: metalo-
wych, ceramicznych, betonowych, szklanych, drewnianych 
i drewnopodobnych, korkowych i niektórych tworzyw 
sztucznych, 19 Niemetalowy środek zastępujący metalowe 
i niemetalowe części złączne typu: nity, kołki, wkręty i śruby, 
do zamocowań i montażu w funkcji stałego złącza, prze-
znaczony do przedmiotów i materiałów, do zastosowań 
w przemyśle, budownictwie i w domu, dla powierzchni: 
metalowych, ceramicznych, betonowych, szklanych, drew-
nianych i drewnopodobnych, korkowych i niektórych two-
rzyw sztucznych, 35 Zgromadzenie w hurtowniach, super-

marketach, hipermarketach i w sklepach specjalistycznych - 
towarów: klejów i niemetalowych środków do zamocowań 
i montażu, przeznaczonych do użytku przemysłowego, 
domowego i w budownictwie, celem promocji, reklamy, 
sprzedaży bezpośredniej i internetowej.

(210) 549024 (220) 2022 11 08
(731) KOTWICA PAWEŁ, PIŁASIEWICZ PIOTR 

AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA SPÓŁKA CYWILNA, 
Augustów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA

(531) 27.05.01, 24.17.02, 27.01.06
(510), (511) 30 Miód ziołowy, Miód, Miód naturalny, Miód 
truflowy, Miód manuka, Substytuty miodu, Naturalny miód 
dojrzały, Cukier, miód, melasa, Ziołowo-miodowe pastylki 
do ssania [wyrób cukierniczy], Yuja-cha [koreańska herbata 
miodowo-cytrusowa], Miodowe cukierki (nie do celów me-
dycznych), Preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, 
Miód biologiczny do spożycia przez ludzi, Toffi o strukturze 
plastra miodu, Słodycze (Nielecznicze - ) na bazie miodu, 
Płatki śniadaniowe o smaku miodu, Słodkie pasty do smaro-
wania [miód], Glazury miodowe do szynki, Miód [do celów 
spożywczych], Cukier inwertowany [sztuczny miód], Płatki 
śniadaniowe zawierające miód, Surowe plastry miodu, Miód 
z kocanki, Esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne], Aro-
maty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Ocet, Ocet piwny, 
Ocet winny, Ocet aromatyzowany, Ocet owocowy, Pieprzo-
wy ocet, Ocet gorczycowy, Ocet jabłkowy, Ocet balsamiczny, 
Biały ocet, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy jadal-
ne, Przyprawy spożywcze, Aromaty do żywności, Czekoladki, 
Herbata, Kawa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Cukier, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Lód, Lody owocowe, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje 
odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i piwo bezal-
koholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Bezalkoholowe pre-
paraty do produkcji napojów, Soki, Sok pomarańczowy, Sok 
winogronowy, Sok grejfrutowy, Sok żurawinowy, Soki wa-
rzywne, Soki gazowane, Soki aloesowe, Sok pomidorowy 
[napój], Sok pomidorowy [napoje], Sok z guawy, Sok z melo-
na, Sok z mango, Sok z granatów, Sok z arbuza, Organiczny 
sok owocowy, Mieszane soki owocowe, Skoncentrowane 
soki owocowe, Soki warzywne [napoje], Soki owocowe [na-
poje], Gazowane soki owocowe, Koncentraty soków owoco-
wych, Zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, Sok 
z czarnej porzeczki, Napoje z soku aloesu, Napoje z soku jabł-
kowego, Napoje z soku pomarańczowego, Napoje z sokiem 
ananasowym, Skondensowany sok z wędzonych śliwek, Sy-
rop z soku z limonki, Napoje zawierające głównie soki owo-
cowe, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 
Napoje owocowe i soki owocowe, Bezalkoholowe napoje 
zawierające soki warzywne, Napoje z soku winogronowego, 
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bezalkoholowe, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholo-
we, Sok z limonki do sporządzania napojów, Sok z cytryny 
do sporządzania napojów, Napój z soku cytrynowego z cu-
krem, Napoje na bazie soku z winogron, Napoje na bazie 
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 cytryno-
wym, Napoje składające się z mieszanki soków owocowych 
i warzywnych, Napoje izotoniczne, Napoje owocowe, Napo-
je energetyzujące, Woda [napoje], Napoje warzywne, Napoje 
serwatkowe, Napoje półmrożone, Napój imbirowy, Serwatka 
[napoje], Napoje węglowodanowe, Napoje proteinowe, Na-
poje typu kola [napoje bezalkoholowe], Sorbety [napoje], 
Mrożone napoje owocowe, Napoje zawierające witaminy, 
Napoje owocowe niealkoholowe, Bezalkoholowe napoje ga-
zowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Toniki [na-
poje nielecznicze], Preparaty do wytwarzania napojów bez-
alkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów owo-
cowych, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Mieszanki 
do sporządzania napojów sorbetowych, Preparaty rozpusz-
czalne do sporządzania napojów, Napoje funkcjonalne 
na bazie wody, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Woda 
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Napoje bezal-
koholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje dla spor-
towców zawierające elektrolity, Napoje na bazie orzechów 
i soi, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości wi-
tamin, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Na-
poje energetyzujące [nie do celów medycznych], Napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie wody zawierają-
ce ekstrakty z herbaty, Syropy i inne preparaty bezalkoholo-
we do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje bez 
zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Aroma-
tyzowane napoje gazowane, Woda gazowana, Gazowana 
woda mineralna, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje 
gazowane, Bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, Piwo, 
Piwo bezalkoholowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo o smaku 
kawy, Piwo jasne typu ale, Piwo typu koźlak, Piwo typu sa-
ison, Piwo pełne jasne, Barley Wine [piwo], Czarne piwo 
[piwo ze słodu palonego], Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, 
Syropy do napojów, Syropy do wyrobu napojów, Syropy 
do napojów bezalkoholowych, Syrop słodowy do napojów, 
33 Alkohol ryżowy, Alkohole destylowane, Esencje alkoholo-
we, Poncze alkoholowe, Alkoholowe (Ekstrakty - ), Wina alko-
holowe, Alkoholowy ajerkoniak, Wino alkoholizowane, Sfer-
mentowane alkohole wysokoprocentowe, Alkohole wysoko-
procentowe [napoje], Pitne alkohole wysokoprocentowe, 
Galaretki z alkoholem, Napoje alkoholowe aromatyzowane, 
Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Shochu [napój alko-
holowy], Wymieszane napoje alkoholowe, Alkoholowe eks-
trakty owocowe, Alkoholowe koktajle owocowe, Gruszecz-
nik [napój alkoholowy], Napoje alkoholowe wspomagające 
trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje 
energetyczne zawierające alkohol, Ekstrakty napojów alko-
holowych, Mieszanki koktajli alkoholowych, Gotowe koktajle 
alkoholowe, Cachaca [brazylijski napój alkoholowy], Koktajle 
alkoholowe zawierające mleko, Smakowe napoje alkoholo-
we tonizujące, Napoje alkoholowe zawierające owoce, Na-
poje alkoholowe z owoców, Kirsz [alkohol na bazie wiśni], 
Esencje i ekstrakty alkoholowe, Wina o obniżonej zawartości 
alkoholu, Chiński napój alkoholowy warzony [laojiou], Japoń-
ski biały napój alkoholowy [shochu], Koreański destylowany 

napój alkoholowy [soju], Chiński biały napój alkoholowy 
[baiganr], Napój alkoholowy z żeń-szenia, Japońskie regene-
rowane napoje alkoholowe [naoshi], Preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, Baijiu (chiński destylowany napój 
alkoholowy), Napoje alkoholowe na bazie kawy, Gorzkie na-
lewki alkoholowe jako aperitif, Napoje alkoholowe na bazie 
herbaty, Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, 
Aperitify na bazie napojów alkoholowych, Destylowany al-
kohol 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 alkoholo-
we, z wyjątkiem piwa, Destylowane napoje alkoholowe 
na bazie zbóż, Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, 
Aperitify na bazie destylowanego napoju alkoholowego, 
Alkohol wysokoprocentowy tonizujący zawierający ekstrak-
ty ziołowe [homeishu], Napoje alkoholowe z wina i soku 
owocowego, Chiński napój alkoholowy z sorgo [gaoliang 
jiu], Nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], Goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, Japoński 
słodki napój alkoholowy na bazie ryżu [shiro-zake], Japoński 
napój alkoholowy doprawiony smakowo ekstraktami z igieł 
sosny, Napój alkoholowy tonizujący aromatyzowany wycią-
gami z japońskich śliwek [umeshu], Alkohol wysokoprocen-
towy tonizujący zawierający wyciągi z mamushi-zake [ma-
mushi-zake], Napój alkoholowy tonizujący aromatyzowany 
wyciągami z igieł sosnowych [matsuba-zake], Anyżówka [li-
kier], Aperitify, Curaçao [likier], Gorzkie nalewki, Koktajle, Li-
kier z czarnej porzeczki, Likiery kremowe, Likiery, Likiery 
na bazie kawy, Likiery zawierające śmietankę, Likiery zioło-
we, Miętowy (Likier - ), Miód pitny, Nalewki gorzkie, Wina, 
Sake, Wino, Zamienniki sake, Absynt, Aguardiente [wyroby 
spirytusowe z trzciny cukrowej], Akvavit [wódka], Arak, Bran-
dy, Brandy do gotowania, Dżin, Whisky, Whisky kanadyjska, 
Wiśniówka, Wódka, Whisky słodowa, Whisky mieszana (mie-
szanka whisky zbożowej i słodowej), Rum, Rum z witamina-
mi, Rum z sokiem z trzciny cukrowej, Białe wino, Czerwone 
wino, Grzane wino, Napoje na bazie wina, Napoje zawierają-
ce wino [szprycer], Musujące wina czerwone, Musujące białe 
wina, Słodkie wina, Wermut, Wina deserowe, Wina grzane, 
Wina musujące, Wina naturalnie musujące, Wina niemusują-
ce, Wina o chronionej nazwie pochodzenia, Wina różowe, 
Wina stołowe, Wino amontillado, Wino czerwone, Wino je-
żynowe, Wino kuchenne, Wino musujące, Wino owocowe, 
Wino truskawkowe, Wino winogronowe, Cydr słodki, Cydr 
wytrawny, Napoje na bazie rumu, Sangria, Destylowane na-
poje, 35 Usługi handlu detalicznego związane z napojami 
alkoholowymi, Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alko-
holowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji 
napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających czekoladki, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą: Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek 
i szklanek, Usługi handlu detalicznego związane z filiżanka-
mi 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 hurtowej w zakresie kieliszków, Usługi sprzedaży 
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detalicznej w zakresie szklanych karafek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie szklanych karafek, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie karafek na wino, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie karafek na wino, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie karafek na alkohol, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie karafek na alkohol, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie otwieraczy do butelek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie otwieraczy do butelek, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie otwieraczy do wina, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie otwieraczy do wina, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z preparatami do produkcji na-
pojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z napojami bezalkoholowymi, Bezobsługo-
we usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, 
Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich 
dotyczących żywności lub napojów, Usługi sprzedaży de-
talicznej za zamówieniem pocztowym związane z napoja-
mi bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzie-
ży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alko-
holowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowy-
mi, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kamieniami chłodzącymi do drinków, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kamieniami chłodzącymi do drinków, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodówkami na na-
poje alkoholowe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z oliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oliwka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wędlinami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z orzechami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z suszonymi owocami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z likierami smakowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oliwami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z oliwkami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z wędlinami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z serami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z orzechami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z suszonymi owocami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z likierami smakowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z miodami, Usługi sprzedaży hurtowej 
hurtowej w związku z miodami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z miodami pitnymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej hurtowej w związku z miodami pitnymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z octami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z octami.

(210) 549025 (220) 2022 11 08
(731) SZYMAŃSKI MAREK, BIELSKO-BIAŁA
(540) (znak słowny)

(540) EybeR
(510), (511) 9 Muzyka cyfrowa do pobrania, Nagrania wideo 
z muzyką, Nagrania muzyczne, Nagrania audio, Nagrania mu-
zyczne w postaci płyt, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie nagrań muzycznych, Usługi sprzedaży 
hurtowej świadczone online w zakresie nagrań muzycznych, 
41 Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Kom-
ponowanie muzyki dla osób trzecich, Koncerty muzyczne, 
Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania 
muzyki, Obsługa koncertów muzycznych, Organizowanie 
koncertów, Produkcja koncertów muzycznych, Rezerwacje 
koncertów, Rozrywka z udziałem muzyki, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, Udostępnianie 
nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, Usługi 
koncertów muzycznych, Usługi miksowania muzyki, Usługi 
rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Zarządzanie 
koncertami.

(210) 549033 (220) 2022 11 09
(731) MAGIA NATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WiedzMy

(531) 05.05.20, 24.09.02, 24.09.03, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe 
w płynie, Suplementy i preparaty ziołowe podnoszące odpor-
ność organizmu i wzbogacające organizm w niezbędne wita-
miny i mikroelementy, Suplementy probiotyczne, 30 Herbaty 
ziołowe, Herbaty ziołowe podnoszące odporność organizmu 
i wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele-
menty, Zioła suszone, mieszanki ziołowe, Preparaty ziołowe 
do sporządzania napojów, Herbaty ziołowe do naparów, 
Mieszanki ziołowo-owocowe, 35 Usługi handlu detalicznego 
i/lub hurtowego i usługi sprzedaży online dla osób trzecich 
w zakresie ziół, herbat ziołowych, ziół suszonych, mieszanek 
ziół i owoców, mieszanek herbat, preparatów ziołowych, Re-
klamy online, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem 
internetowych sieci komunikacyjnych, 39 Konfekcjonowanie 
i pakowanie ziół, Konfekcjonowanie i pakowanie herbat, Kon-
fekcjonowanie i pakowanie suplementów ziołowych.

(210) 549060 (220) 2022 11 11
(731) LIERA ARTUR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I YOU pmu

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.
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(210) 549087 (220) 2022 11 14
(731) OCHMAN TERESA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETIHAS KEBAB

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.11, 02.01.23, 26.04.02, 26.04.10, 
26.04.18, 26.04.22, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.16, 
26.01.18, 26.01.21

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

(210) 549096 (220) 2022 11 10
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) Magne-Balans Plus
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety.

(210) 549174 (220) 2022 11 15
(731) ULTIMO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kuphipoteke.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 36 Nabywanie hipotek, Zbywanie hipotek, 
Sprzedaż hipotek, Usługi finansowania hipotek, Usługi za-
kupu nieruchomości, Obciążanie hipoteką majątku i gruntu, 
Zastawianie papierów wartościowych pod hipotekę, Zarzą-
dzanie inwestycjami w zakresie hipoteki, Agencje ściąga-
nia wierzytelności, Agencje dochodzenia wierzytelności, 
Agencje windykacyjne, Usługi agencji dochodzenia wie-
rzytelności, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu 
wierzytelności, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie 
wycen nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Pomoc w zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących rynku nieruchomości, Usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi 
depozytowe w zakresie nieruchomości, Usługi kredytowania 
nieruchomości, Usługi finansowania nieruchomości, Usługi 
nabywania gruntów, Usługi nabywania nieruchomości, Usłu-
gi sprzedaży nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwa-
nia nieruchomości mieszkaniowych, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób 
trzecich, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym, Usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, Usługi związane ze współwła-
snością nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości 
[w imieniu osób trzecich], Wycena nieruchomości, Zarzą-
dzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Usługi sprzedaży wierzytelności zabezpieczonych 
hipotecznie, Usługi komornicze, Zamieszczanie obwiesz-
czeń o licytacjach i innych czynnościach w toku postępowa-
nia egzekucyjnego, Zamieszczanie ogłoszeń wynikających 
ze sprzedaży nieruchomości w postępowaniu wymuszonym 

upadłościowym, egzekucyjnym lub uzyskanych z windy-
kacji, Zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży wierzytelności, 
Usługi sprzedaży nieruchomości i ruchomości pochodzą-
cych z licytacji komorniczych, Usługi pośrednictwa sprze-
daży nieruchomości i ruchomości pochodzących z licytacji 
komorniczych, Usługi sprzedaży nieruchomości i ruchomo-
ści pochodzących z przetargów, Usługi sprzedaży nierucho-
mości i ruchomości pochodzących z aukcji syndyka, Usługi 
sprzedaży i pośrednictwa w zakresie sprzedaży nieruchomo-
ści i ruchomości.

(210) 549175 (220) 2022 11 15
(731) GHELAMCO TOWAROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIBE
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z tych materiałów, 
Aktówki [artykuły biurowe], Almanachy [roczniki], Atlasy, Bie-
lizna stołowa papierowa, Biuletyny informacyjne, Bloki [arty-
kuły papiernicze], Bony wartościowe, Broszury, Chorągiewki 
papierowe, Czasopisma [periodyki], Etykiety nie z materiału 
tekstylnego, Gazety, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Karty 
pocztowe, Katalogi, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty 
na butelki z kartonu lub papieru, Książki, mapy geograficz-
ne, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały 
drukowane, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatni-
ki [notesy], Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy 
i zdjęcia, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Oprawy 
książek, Papier do pisania [listowy], Papier do zawijania, Papier 
w arkuszach [artykuły piśmienne], Podkładki na biurko, Pod-
ręczniki [książki], Pudełka kartonowe lub papierowe, Pudełka 
na pióra, Ramki i stojaki do fotografii, Skoroszyty, Skoroszyty 
do dokumentów, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisa-
nia [artykuły papiernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [zestawy], Torby papierowe, Torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Wstążki papierowe, Zeszyty do pisania lub rysowania, Znacz-
ki pocztowe, Druki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Pa-
pierowe materiały biurowe, Segregatory [materiały biurowe], 
Materiały piśmienne, Kleje do celów biurowych lub domo-
wych, Materiały przeznaczone dla artystów, Pędzle do ma-
lowania, Maszyny do pisania i artykuły biurowe [z wyjątkiem 
mebli], Materiały szkoleniowe i instruktażowe [z wyjątkiem 
przyrządów], Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Czcionki drukarskie, Matryce do druku ręcznego, Dzieła sztuki 
oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Ma-
teriały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Rękawiczki, 
Paski tekstylne, Krawaty, Apaszki, Szale, Odzież reklamowa, 
35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Admi-
nistrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, Usługi 
menedżerskie, Prowadzenie interesów osób trzecich, Usługi 
badania rynku, w tym w celach handlowych, Promocja inwe-
stycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, 
usługowych, hotelowych i rozrywkowych, Administrowanie 
i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna towarów z branży odzieżowej, papierni-
czej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami 
umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów, 
Organizowanie aukcji, wernisaży, Organizowanie i prowa-
dzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamo-
wych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
z branży odzieżowej, papierniczej, spożywczej oraz związanej 
z pamiątkami i upominkami pozwalające nabywcy wygod-
nie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, 
galerii handlowej i supermarkecie, Wynajmowanie kopiarek, 
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Dobór personelu za pomocą testów, Wynajmowanie dystry-
butorów automatycznych, Pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 36 Ubez-
pieczenia, Działalność finansowa, Bankowość, Ubezpieczenia 
majątkowe [nieruchomości], Usługi w zakresie nieruchomości 
związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nierucho-
my, Ubezpieczenia budynków, Ubezpieczenia hipoteczne, 
Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, 
Operacje i usługi finansowe, Usługi kredytowe, Administro-
wanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami 
handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, Po-
średnictwo w zakresie zakupu na raty, Pośrednictwo w najmie 
i handlu nieruchomościami, Prowadzenie zbiórek na cele do-
broczynne, Emisja i obsługa bonów wartościowych i kart kre-
dytowych, Usługi wyceny finansowej, Prowadzenie rozliczeń 
finansowych transakcji, w tym związanych z najmem, kupnem 
lub sprzedażą nieruchomości, Sponsorowanie finansowe, Wy-
cena dzieł sztuki, Przyjmowanie przedmiotów w depozyt, Po-
średnictwo ubezpieczeniowe, Badania rynku nieruchomości, 
Usługi bankomatów, Prowadzenie punktów wyceny biżuterii, 
Prowadzenie kantorów wymiany walut, Usługi finansowe, 
monetarne i bankowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Wy-
najem powierzchni biurowej, 37 Usługi budowlane, Naprawy 
betonu, Naprawy elementów betonowych, Usługi instalacyj-
ne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych 
i budowlanych, Montaż i naprawy budynków i budowli, Na-
prawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, Informa-
cja budowlana, Sprzątanie budynków, Usługi punktów pral-
niczych, Instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, 
Konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, Budowa 
i naprawy obiektów magazynowych, Instalacja, konserwacja 
i naprawy maszyn, Montaż rusztowań, Mycie okien, Insta-
lowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych 
i chłodniczych, Naprawa i wymiana opon samochodowych, 
Instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i an-
tywłamaniowych, Instalowanie i naprawy urządzeń łączności, 
w tym telefonów, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi 
sportowe, Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, 
Usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgiel-
ni, sal kinowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie loterii, Organizowanie zawodów sportowych, 
Wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, Organizo-
wanie i prowadzenie dyskotek, Organizowanie festiwali sztuki, 
w tym festiwali filmowych, Usługi klubów sportowych, Or-
ganizowanie konkursów rozrywkowych, Usługi lunaparków, 
Kultura fizyczna, Organizowanie konkursów piękności, Muzea, 
Planowanie przyjęć, Informacja o wypoczynku, Zapewnianie 
infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Wypożyczanie 
sprzętu sportowego, Filmowanie, Reportaże fotograficzne, 
Wystawy sztuki, 42 Usługi w zakresie badań naukowych i tech-
nicznych oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogra-
mowania komputerowego, Budowa i analizy systemów kom-
puterowych, Badanie i udoskonalanie nowych produktów, 
Dekoracja wnętrz, Wypożyczanie komputerów, Konserwacja 
oprogramowania komputerów, Usługi grafiki artystycznej, 
Stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, Projektowanie bu-
dowlane, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tym-
czasowe zakwaterowanie, Dostarczanie potraw i napojów, 
Usługi barów, restauracji, kafeterii, fast-foodów, Opieka nad 
dziećmi w żłobkach i klubach malucha, Zapewnianie opieki 
nad dziećmi po szkole, Usługi opieki nad dziećmi świadczone 
w obiektach handlowych, Wypożyczanie konstrukcji przeno-
śnych w postaci namiotów, podestów i estrad, 45 Informacja 

o modzie, Opieka prawna, Administrowanie prawami autorski-
mi w zakresie dzieł sztuki, Usługi w zakresie zapewniania bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 549184 (220) 2022 11 15
(731) RUSAK YURY HEISENBURGER, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Heisen Burger

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01, 26.01.01, 26.01.14
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym 
pasztety, smalec), Befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), 
Burgery, Burgery mięsne, Burgery z indyka, Chorizo [kiełbasa 
hiszpańska], Cielęcina, Drób, Dziczyzna, Dziczyzna konser-
wowana, Boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], Bekon, 
Baranina w plastrach, Andouillette, Cassoulet, Confity z kacz-
ki, Części indyka, Drób gotowany, Filety z piersi kurczaka, 
Hamburgery, Hamburgery z indyka, Hamburgery z kurczaka, 
Hot dogi w cieście kukurydzianym, Indyk, Jagnięcina pieczo-
na, Jagnięcina, przetworzona, Kawałeczki bekonu, Kiełbasy, 
Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Prze-
tworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, 43 Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Informo-
wanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, Pora-
dy dotyczące przepisów kulinarnych, Informacja o usługach 
restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygo-
towywania posiłków, Dostarczanie informacji o usługach ba-
rów, Doradztwo kulinarne, Dokonywanie rezerwacji restau-
racji i posiłków, Udzielanie informacji dotyczących restaura-
cji, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Usługi 
doradcze dotyczące żywności, Udzielanie informacji związa-
nych z przygotowywaniem żywności i napojów, Udzielanie 
informacji w zakresie barów.

(210) 549186 (220) 2022 11 15
(731) RUSAK YURY HEISENBURGER, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The HeisenBurger
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.01
(510), (511) 29 Frytki ziemniaczane, Frytki gofrowane, Frytki, 
Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Burgery, Boczek 
wieprzowy z grilla [samgyeopsal], Bekon, Burgery mięsne, 
Burgery z indyka, Chorizo [kiełbasa hiszpańska], Drób, Dzi-
czyzna, Dziczyzna konserwowana, Mięso i wyroby mięsne, 
Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Filety 
z piersi kurczaka, Hamburgery, Hamburgery z indyka, Hambur-
gery z kurczaka, Hot dogi w cieście kukurydzianym, Kiełbaski 
do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Mięsa wędzone, Mięso go-
towane, Mięso i wędliny, Mięso mielone [mięso siekane], Prze-
kąski na bazie mięsa, Pokrojone sałatki warzywne, 43 Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary, Bary przekąskowe, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie żywności i na-
pojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe [za-
pewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnie, 
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywno-
ści i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napo-
je do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie 
zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Serwowa-
nie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Snack-bary, Usługi barów i restauracji, Usługi barów ka-
wowych, Usługi barowe, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
restauracji fast-food, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi 
restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klien-
tów, Usługi restauracyjne, Usługi snack-barów, Usługi w zakre-
sie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie dostarczania 
napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w za-
kresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia 
w napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarcza-
nia żywności i napojów.

(210) 549197 (220) 2022 11 15
(731) GAZE-X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) floorbi
(510), (511) 9 Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie 
interfejsów, Oprogramowanie, Oprogramowanie gier, Opro-
gramowanie edukacyjne, Oprogramowanie wspomagające, 
Oprogramowanie szkoleniowe, Oprogramowanie rozrywko-
we, Oprogramowanie symulacyjne, Oprogramowanie me-
dialne, Oprogramowanie multimedialne, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, Edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, Oprogramowanie dla nauczycieli, Oprogra-
mowanie dla nauki, Oprogramowanie gier komputerowych 
i rozrywkowych, Oprogramowanie komputerowe gier wideo, 
Interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywa-
nia gier, Oprogramowanie do gier do użytku z komputerami, 
Oprogramowanie rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier 
komputerowych, do pobrania, Oprogramowanie rozrywki 
interaktywnej do rozgrywania gier wideo, do pobrania, Przy-
rządy edukacyjne, urządzenia do odtwarzania dźwięku i ob-
razu, urządzenia przetwarzające dane pozwalające na interak-
cję z użytkownikiem, nośniki danych cyfrowych, komputery, 
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia projekcyjne, 
urządzenia dydaktyczne, tablice interaktywne, czujniki ruchu.

(210) 549201 (220) 2022 11 16
(731) LATEK PIOTR VERTIS INVESTMENTS SOLUTIONS, 

Michałów-Grabina
(540) (znak słowny)
(540) POLDOM
(510), (511) 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użyt-
kowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny 
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomo-
ści, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania 
i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowy-
wania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, kupna i sprze-
daży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Pośrednictwo 
finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo inwestycyjne, 
Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie doradztwa w za-
rządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami 
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, 
lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja o powyższych 
usługach, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi budowlane w zakresie budynków 
mieszkalnych, Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, 
w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów 
budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi remontowe, Napra-
wy obiektów, Restauracja budynków, Konserwacja obiektów 
budowlano - mieszkaniowych, Budowanie lokali mieszkal-
nych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Roboty 
ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstruk-
cyjnych i montażowych, Usługi związane z rozbiórką i burze-
niem obiektów, Usługi związane z wykonywaniem wykopów 
i wierceń geologiczno-inżynierskich, Wykonywanie instalacji 
elektrycznych budynków i budowli, Wykonywanie instalacji 
elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów oso-
bowych i towarowych oraz ruchomych schodów, Wykonywa-
nie instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, in-
stalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem 
sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego i bu-
rzącego wraz z obsługą operatorską, Konsultacje budowlane, 
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach, 
42 Usługi deweloperskie w zakresie projektowania budowla-
nego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicz-
nego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie bu-
downictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urba-
nistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geo-
dezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze doty-
czące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, 
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, 
Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie 
osiedli, Informacja o powyższych usługach.

(210) 549203 (220) 2022 11 15
(731) KOWALEWSKA KAMILA LA-MILLA, Kowalki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) La-Milla
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(531) 27.05.01
(510), (511) 24 Etykiety tekstylne o pisujące odzież, Metki 
z tkanin przyczepiane do odzieży, Etykiety tekstylne do ozna-
czania odzieży, 25 Kurtki [odzież], Szorty [odzież], Odzież wie-
czorowa, Odzież futrzana, Odzież niemowlęca, Odzież dzie-
cięca, Topy [odzież], Dzianina [odzież], Golfy odzież, Odzież 
dziana, Szaliki [odzież], Swetry [odzież], Odzież dżinsowa, 
Kombinezony [odzież], Odzież damska, Body [odzież], Kurtki 
pikowane [odzież], Okrycia wierzchnie [odzież], Pajacyki dla 
dzieci [odzież], Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Dolna część 
ubrań [odzież], Odzież dla małych dzieci, Odzież wierzchnia 
dla dzieci, Paski materiałowe [odzież], Zestaw typu „bliźniak” 
[odzież], Odzież z imitacji skóry, Opaski na głowę [odzież], 
Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla 
chłopców, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Jednoczę-
ściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmują-
ce odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży.

(210) 549204 (220) 2022 11 16
(731) LATEK PIOTR VERTIS INVESTMENTS SOLUTIONS, 

Michałów-Grabina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLDOM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.24, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nie-
ruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich po-
zyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, 
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytko-
wej, Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradz-
two inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie 
doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomo-
ściami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Infor-
macja o powyższych usługach, 37 Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi deweloperskie 
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami 
wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, 
Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budyn-
ków, Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, 
Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, 
Usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi 
związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologicz-
no-inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych bu-
dynków i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych 
sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towa-

rowych oraz ruchomych schodów, Wykonywanie instalacji 
elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wod-
nokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu 
budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego 
wraz z obsługą operatorską, Konsultacje budowlane, Do-
radztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach, 
42 Usługi deweloperskie w zakresie projektowania budowla-
nego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicz-
nego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie 
budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania 
urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologicz-
ne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonaw-
cze dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania 
techniczne, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, De-
koracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, 
Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach.

(210) 549209 (220) 2022 11 15
(731) W.S. KISZŁO I GRYGIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WS WYTWÓRNIA SYLWETKI

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.01.12, 26.11.01, 27.01.06, 27.05.22
(510), (511) 41 Usługi w zakresie treningu fizycznego, In-
struktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, Udostępnianie informacji 
dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, 
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Trening osobisty [szko-
lenie], Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Wirtualne 
usługi treningów sprawności fizycznej, Usługi treningowe 
w zakresie aerobiku, Udostępnianie obiektów i sprzętu tre-
ningowego, Usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej], Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, 
Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, Udzielanie 
informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednic-
twem strony internetowej online.

(210) 549213 (220) 2022 11 15
(731) KRZYMOWSKI MACIEJ STREFA UMYSŁU GABINET 

PSYCHOLOGICZNY, Jabłonna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA UMYSŁU
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.01, 02.09.23
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z zabiegami te-
rapeutycznymi, Nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, 
Szkolenia biznesowe, Organizacja szkoleń, Skomputeryzo-
wane szkolenia, Szkolenia personelu, Szkolenie zaawansowa-
ne, Kursy szkoleniowe, Organizowanie szkoleń biznesowych, 
Wyznaczanie standardów szkoleń, Zapewnianie szkoleń 
online, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia dla dorosłych, Kursy 
samoświadomości [szkolenia], Szkolenie i instruktaż, Organi-
zowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie seminariów 
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Wypo-
życzanie materiałów szkoleniowych, Publikowanie podręcz-
ników szkoleniowych, Wypożyczanie symulatorów szko-
leniowych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Udostępnianie 
informacji dotyczących szkoleń, Organizacja sympozjów do-
tyczących szkoleń, Organizowanie konferencji dotyczących 
szkoleń, Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, 
Organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, Szkolenie 
w zakresie higieny, Organizowanie programów szkolenia 
młodzieży, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Medyczne 
usługi edukacyjne, Usługi edukacji medycznej, Publikowanie 
tekstów medycznych, Wydawanie publikacji medycznych, 
Usługi nauczania dotyczące medycyny, Szkolenia i naucza-
nie w dziedzinie medycyny, Usługi edukacyjne z zakresu 
medycyny, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycz-
nych, Nauczanie w dziedzinie medycyny, Kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń me-
dycznych i ich leczenia, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Edukacja, Zapewnianie edukacji, Edukacja dorosłych, Testy 
edukacyjne, Seminaria edukacyjne, Usługi edukacyjne, Szko-
lenia edukacyjne, Usługi doradztwa edukacyjnego, Publi-
kacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek edu-
kacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Szkolenia 
z zakresu psychologii, Szkolenia z zakresu seksuologii, 44 Do-
radztwo związane z psychologią integralną, Usługi psycholo-
gów, Porady psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, 
Konsultacje psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, 
Badania psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka 
psychologiczna, Usługi diagnozy psychologicznej, Przygoto-
wywanie profili psychologicznych, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologiczne-
go, Sporządzanie raportów psychologicznych, Poradnictwo 
psychologiczne dla personelu, Usługi w zakresie psychologii 
pracy, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Terapia 
psychologiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie oceny 
psychologicznej, Badanie osobowości do celów psycholo-
gicznych, Usługi w zakresie testów psychologicznych, Prze-
prowadzanie ocen i badań psychologicznych, Doradztwo 
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycz-
nych, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia 
dolegliwości medycznych, Przeprowadzanie testów psycho-
logicznych do celów medycznych, Przygotowywanie profi-
lów psychologicznych do celów medycznych, Usługi porad-
nictwa psychologicznego w zakresie sportu, Muzykoterapia 
w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, 
Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi 
w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Ana-
liza zachowania do celów medycznych, Badanie osobowości 
[usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Konsultacje psy-
chiatryczne, Przeprowadzanie testów psychometrycznych 
do celów medycznych, Psychiatria, Psychoterapia, Psychote-
rapia holistyczna, Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), 
Terapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-behavioral 
therapy -CBT), Terapia sztuką, Terapia z udziałem zwierząt 
[zooterapia], Testy psychiatryczne, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Udzielanie informacji 

dotyczących modyfikacji zachowania, Usługi badań prze-
siewowych w kierunku zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi 
badań przesiewowych w kierunku zaburzeń uwagi (ADD), 
Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi badań 
przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psychorucho-
wej z brakiem koncentracji uwagi (ADHD), Usługi doradcze 
dotyczące zachowania ludzkiego, Usługi psychiatryczne, 
Usługi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usłu-
gi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego], Terapia ciepłem [medyczna], Terapia mowy 
i słuchu, Terapia mowy, Usługi terapeutyczne, Usługi terapii 
głosu i terapii logopedycznej, Terapia zajęciowa i rehabilita-
cja, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zabiegi terapeutyczne 
dla twarzy, Terapia w zakresie rzucenia palenia, Opieka zdro-
wotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Seksuologia, Badania 
psychologiczne w diagnozowaniu seksuologicznym, Le-
czenie psychologiczne (psychoterapeutyczne) stosowane 
w seksuologii, Poradnictwo w zakresie seksuologii.

(210) 549226 (220) 2022 11 16
(731) ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOGERO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki do mycia, czyszczenia i higieny zwie-
rząt, Szampony dla psów, Środki kosmetyczne dla zwierząt, 
5 Dodatki witaminowe do karmy dla zwierząt, Białkowe su-
plementy dla zwierząt, Preparaty dietetyczne dla zwierząt, 
Preparaty do stosowania na sierść i skórę zwierząt w celach 
leczniczych, Środki przeciwgrzybiczne dla zwierząt, Środki 
odstraszające insekty dla zwierząt, Obroże przeciw paso-
żytom i przeciw insektom dla zwierząt, Leki do celów we-
terynaryjnych, Środki weterynaryjne, 31 Karma dla zwierząt, 
Karma sucha dla zwierząt, Karma konserwowa dla zwierząt, 
Substancje odżywcze i wzmacniające dla zwierząt (jako kar-
ma), Produkty do hodowli zwierząt, Jadalne kości, Produkty 
do żucia dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Żwirki dla kotów, 
Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, Ziarna, Nasiona, Żywe 
zwierzęta, 35 Usługi sprzedaży karmy dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży produktów do hodowli zwierząt, Usługi sprzeda-
ży środków do mycia, czyszczenia i higieny zwierząt, Usługi 
sprzedaży środków weterynaryjnych, Usługi sprzedaży środ-
ków dezynfekcyjnych dla zwierząt, Usługi sprzedaży środ-
ków przeciw pasożytom i insektom dla zwierząt.

(210) 549230 (220) 2022 11 16
(731) ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piotrków Trybunalski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARES
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09, 03.06.03
(510), (511) 3 Środki do mycia, czyszczenia i higieny zwie-
rząt, Szampony dla psów, Środki kosmetyczne dla zwierząt, 
5 Dodatki witaminowe do karmy dla zwierząt, Białkowe su-
plementy dla zwierząt, Preparaty dietetyczne dla zwierząt, 
Preparaty do stosowania na sierść i skórę zwierząt w celach 
leczniczych, Środki przeciwgrzybiczne dla zwierząt, Środki 
odstraszające insekty dla zwierząt, Obroże przeciw paso-
żytom i przeciw insektom dla zwierząt, Leki do celów we-
terynaryjnych, Środki weterynaryjne, 31 Karma dla zwierząt, 
Karma sucha dla zwierząt, Karma konserwowa dla zwierząt, 
Substancje odżywcze i wzmacniające dla zwierząt (jako kar-
ma), Produkty do hodowli zwierząt, Jadalne kości, Produkty 
do żucia dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Żwirki dla kotów, 
Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, Ziarna, Nasiona, Żywe 
zwierzęta, 35 Usługi sprzedaży karmy dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży produktów do hodowli zwierząt, Usługi sprzeda-
ży środków do mycia, czyszczenia i higieny zwierząt, Usługi 
sprzedaży środków weterynaryjnych, Usługi sprzedaży środ-
ków dezynfekcyjnych dla zwierząt, Usługi sprzedaży środ-
ków przeciw pasożytom i insektom dla zwierząt.

(210) 549248 (220) 2022 11 16
(731) ECO DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco dla biznesu

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Nabywanie towarów w imieniu innych przedsię-
biorstw, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trze-
cich, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Śledzenie 
i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób do ce-
lów badania sprawozdań finansowych, Usługi porównywa-
nia cen energii, Pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz 
gazu, Analizy kosztów, Księgowość i analizy księgowe, Pro-
mocja sprzedaży, Zarządzanie programami lojalności klien-
tów zakupujących energię elektryczną oraz gaz i urządzenia 
do ich wytwarzania, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
związane ze sprzedażą energii elektrycznej i gazu, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń, aparatury i przy-
rządów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, 
gromadzenia, sterowania, wytwarzania, regulacji i pomiarów 
zużycia energii elektrycznej oraz gazu, Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej stacji do ładowania samochodów elek-
trycznych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane 
z urządzeniami i elementami instalacji fotowoltaicznych, 
37 Montaż, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i insta-
lacji fotowoltaicznych, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia 
w gaz i do dystrybucji gazu, Naprawa i konserwacja instalacji 
do wytwarzania energii, Naprawa instalacji do zaopatrzenia 
w energię, Usługi w zakresie montażu, instalacji, konserwacji 
oraz napraw baterii słonecznych, kolektorów słonecznych 
oraz urządzeń, aparatury i przyrządów do przewodzenia, 
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania, re-
gulacji i pomiarów zużycia energii elektrycznej oraz gazu, 
42 Audyt energetyczny, Prace badawczo-rozwojowe w dzie-

dzinie energii ze źródeł odnawialnych, Projektowanie urzą-
dzeń, aparatury i przyrządów w zakresie przewodzenia, prze-
łączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania, regulacji 
i pomiarów zużycia energii elektrycznej oraz gazu, Sporzą-
dzanie projektów i opracowywanie systemów fotowolta-
icznych, Przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie 
eksploatacji gazu, Analizy technologiczne związane z zapo-
trzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, Doradztwo 
związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopa-
trzenia w prąd i energię, Badania w dziedzinie energii.

(210) 549255 (220) 2022 11 17
(731) GINTER BARTŁOMIEJ POZYTRON RADIOLOGIA 

MEDYCZNA, Wolsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LexCare

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.07, 07.01.24, 03.07.19
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Outsourcing [doradz-
two biznesowe], Usługi doradztwa biznesowego, Doradz-
two biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie analizy bizne-
sowej, 45 Usługi prawne, Usługi informacji prawnej, Usługi 
wsparcia prawnego, Usługi monitorowania prawnego, Usłu-
gi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego.

(210) 549256 (220) 2022 11 17
(731) GINTER BARTŁOMIEJ POZYTRON RADIOLOGIA 

MEDYCZNA, Wolsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aquatest

(531) 01.15.15, 16.03.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 37 Sterylizacja narzędzi medycznych, 42 Bada-
nia chemiczne, Badania chemiczno-technologiczne, Che-
miczne badania analityczne, Przygotowywanie raportów 
związanych z badaniami chemicznymi.

(210) 549257 (220) 2022 11 17
(731) GRUPA YAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MASTER OF NETWORKING
(510), (511) 9 Publikacje internetowe i elektroniczne, E-bo-
oki, 16 Książki, Czasopisma, Materiały drukowane i publika-
cje, 41 Usługi wydawania świadectw edukacyjnych, a mia-
nowicie zapewnianie szkoleń i egzaminów edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, Prowadzenie bloga 
w sieci internetowej, Prowadzenie bloga w sieci internetowej 
zawierającego nagrania video, Publikowanie tekstów i ob-
razów, w tym w formie elektronicznej innych niż do celów 
reklamowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji oraz kon-
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kursów, Publikowanie książek, czasopism, opracowań i tek-
stów naukowych, Publikowanie on-line książek, czasopism, 
opracowań i tekstów naukowych.

(210) 549259 (220) 2022 11 17
(731) CONSTRUCTA PLUS KOŚCIELNA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
JAWNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dom książki

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, Or-
ganizowanie wynajmu mieszkań, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Administrowanie nieruchomościami, Administrowa-
nie inwestycjami, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni 
biurowych, Zarządzanie i administrowanie lokalami han-
dlowymi, Informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie 
wymienionych usług, 37 Budownictwo, Usługi budowlane, 
Odnawianie i renowacja budynków, remont nieruchomo-
ści, 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów, Organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie spotkań i konferencji, 43 Usługi restauracyj-
ne, Usługi barowe, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi 
zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie i rezerwa-
cja mieszkań na pobyt czasowy, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania.

(210) 549260 (220) 2022 11 17
(731) DRINKS&DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Selfie - GastroBar
(510), (511) 41 Świadczenie usług w zakresie karaoke, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, Udostępnianie 
sprzętu do karaoke, Udostępnianie urządzeń do karaoke, 
Usługi świadczone przez bary karaoke, Usługi wypożycza-
nia urządzeń do karaoke, Nocne kluby, Imprezy taneczne, 
43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi barów 
i restauracji, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usłu-
gi barów piwnych, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Koktajlbary, Usługi 
koktajlbarów.

(210) 549284 (220) 2022 11 17
(731) XINYA ELECTRONIC CO., LTD., Yueqing City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xinya

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Przewody elektryczne, Kable elektryczne, 
Sprzężenia elektryczne, Złączki do przewodów [elektrycz-
ność], Gniazdka elektryczne, Złącza do obwodów elektrycz-
nych, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], 
Druty [przewody] telefoniczne, Drut miedziany izolowany, 
Złącza do kabli.

(210) 549298 (220) 2022 11 16
(731) WIECHA PIOTR FAMMET, Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XMASTER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizacja działalności gospodarczej, Pro-
mowanie działalności gospodarczej, Audyt działalności go-
spodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, Zarządza-
nie działalnością handlową, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
Informacja o działalności gospodarczej, Nadzór nad działal-
nością gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie następujących towarów: skarbce i sejfy, z metalu, 
sejfy, sejfy elektroniczne, sejfy metalowe, sejfy, elektronicz-
ne, metalowe skarbce (sejfy), metalowe sejfy ognioodporne, 
kasy pancerne [sejfy], sejfy na broń, metalowe kasy pancerne 
(sejfy), sejfy metalowe w kształcie książki, bezpieczne kaset-
ki do przechowywania pieniędzy, depozytory przedmiotów 
wartościowych, kasetki (bezpieczne -) do przechowywania 
pieniędzy, kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], 
kasy pancerne, kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe], 
metalowe kasy pancerne, kasy pancerne z metalu, metalowe 
kasetki na gotówkę, metalowe kasetki na pieniądze, metalo-
we kasy pancerne (kasetki na pieniądze), metalowe skrzynki, 
metalowe skrzynki pancerne, metalowe skrzynki z zamknię-
ciami, ogniotrwałe szafki metalowe [inne niż meble], kasetki 
na pieniądze, metalowe, skarbce metalowe, skrytki sejfowe, 
skrzynki ogniotrwałe, szafki kasjerskie metalowe, długopisy 
do druku 3D, drukarki 3D, biodrukarki 3D, poziomice stolar-
skie, poziomice bąbelkowe, poziomice laserowe, filamenty 
z tworzywa sztucznego do drukarek 3D.

(210) 549308 (220) 2022 11 16
(731) DUDAR AGATA GRAND APARTMENTS, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) GRAND APARTMENTS
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Udostępnia-
nie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomiesz-
czeń na posiedzenia, Udostępnianie miejsc noclegowych 
w hotelach, Świadczenie usług przez hotele i motele, Hostele 
(schroniska), Domy turystyczne, Zapewnianie zakwaterowa-
nia tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w pensjonatach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach 
i motelach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego 
w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowa-
nia w hotelach, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie 
pokoi, Wynajmowanie kwater, Wynajem zakwaterowania 
na urlop, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi zakwatero-
wania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, 
Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczyn-
kowych, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, 
Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usłu-
gi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, Usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, 
Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacji zakwaterowania [time 
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share], Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji zakwa-
terowania na wakacje, Usługi restauracji hotelowych, Usługi 
kawiarni, Usługi kateringowe, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi hotelowe, Usługi barowe, Usługi biur zakwaterowania, 
Usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwatero-
wań, Usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwa-
terowania, Usługi barmanów, Udostępnianie pomieszczeń 
na spotkania, Udostępnianie sal konferencyjnych, Udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego dla gości, Udzielanie infor-
macji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, Usługi agencji w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania [time share], Udostępnianie infor-
macji online dotyczących rezerwacji hotelowych, Udostęp-
nianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, 
Udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu 
za pośrednictwem Internetu, Tymczasowy wynajem po-
koi, Stołówki, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacja zakwate-
rowania na rzecz podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania 
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Rezerwacja 
zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania 
dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, 
Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja stolików w restau-
racjach, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwa-
cje miejsc w hotelach, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, Rezerwacja pokojów hotelowych dla po-
dróżnych, Restauracje dla turystów, Pensjonaty, Pensjonaty, 
domy gościnne, Ośrodki wypoczynkowe, Organizowanie za-
kwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania 
tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
Organizowanie posiłków w hotelach, Organizowanie i udo-
stępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Organizowanie zakwa-
terowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla 
wczasowiczów, Oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Informacja hotelowa, Informacja 
na temat hoteli.

(210) 549310 (220) 2022 11 16
(731) WOJTKOWSKI RAFAŁ IDEABIZNES, Ząbki
(540) (znak słowny)
(540) GEMRE
(510), (511) 25 Obuwie, Obuwie robocze, Obuwie wojsko-
we, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki 
[obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie przeciwdesz-
czowe, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gu-
mowe, Obuwie wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie 
plażowe, Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie 
na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie do wspinaczki, 
Obuwie dla mężczyzn, Obuwie codziennego użytku, Obu-
wie dla kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie do uprawia-
nia sportów, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie wykonane 
z drewna, Obuwie na plażę, Obuwie wykonane z winylu, 
Obuwie dla rybaków, Obuwie inne niż sportowe, Kalosze 
[wkładane na obuwie], Obuwie męskie i damskie, Buty tre-
ningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem obuwia 
ortopedycznego], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Pasy 
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], 
Obuwie do celów rekreacji, Rękawiczki [odzież], Odzież mę-
ska, damska i dziecięca, Odzież taneczna, Kostiumy tanecz-
ne, Odzież sportowa, Stroje sportowe, Obuwie sportowe, 
Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Skórza-
ne nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia 
głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsło-

neczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż 
kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźnia-
ki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki 
[odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrza-
na, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, 
welony [odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], 
Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież 
damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, 
Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież 
dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski 
[odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardy-
na [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulo-
wery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], 
Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], 
Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Garnitu-
ry w sportowym stylu, Gorsety [odzież, wyroby gorseciar-
skie], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież wierzchnia na złe warunki pogo-
dowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, 
Sukienki skórzane, Chińskie sukienki cheongsams, Luźne su-
kienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uro-
czystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule 
codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule 
eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruk-
sowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzia-
niny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki 
bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod 
szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi ręka-
wami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakła-
dane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami 
z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, 
Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie 
skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie 
[nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice 
golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy 
do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie 
ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy 
ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Mę-
skie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury 
typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką 
w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, 
Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, 
Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, 
Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płasz-
cze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płasz-
cze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze 
kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, 
Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do sa-
mochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Kurtki, Kurtki skórzane, 
Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie 
kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, 
Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzch-
nie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krót-
kie kurtki cieple, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, 
Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, 
Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynar-
skie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki 
na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbo-
lówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez dasz-
ków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelu-
sze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kape-
lusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cy-
lindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, 
Szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki je-
dwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko 
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z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół 
szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki 
dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi rekla-
mowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usłu-
gi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzie-
żowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżute-
rią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracyjnymi 
akcesoriami do włosów, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z dekoracyjnymi akcesoriami do włosów, Sprzedaż deta-
liczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
odzieży, Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, 
Udostępnianie analiz sprzedaży, Usługi zarządzania sprze-
dażą, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz 
innych, Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, Infor-
macje na temat metod sprzedaży, Udzielanie informacji do-
tyczących sprzedaży handlowej, Usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, Zarządzanie personelem zajmującym się sprze-
dażą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi dorad-
cze dotyczące promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie 
promocji sprzedaży, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
Informacje na temat sprzedaży produktów, Doradztwo 
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Usługi marketingu 
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Administrowanie 
odnoszące się do metod sprzedaży, Administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe 
i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie rekla-
my i promocji sprzedaży, Negocjowanie umów kupna 
i sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie sprzeda-
ży towarów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż 
towarów, Informacje na temat rankingu sprzedaży produk-
tów, Zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz 
sprzedaży i promocji, Promowanie sprzedaży za pośrednic-
twem programów lojalnościowych dla klientów, Marketing 
dotyczący promocji, Promocyjne usługi handlowe, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyj-
ne [publicity], Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi rekla-
mowe i promocyjne, Usługi w zakresie promocji.

(210) 549312 (220) 2022 11 17
(731) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce;  
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole

(540) (znak słowny)
(540) ZIOMALE
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Mineralne su-
plementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżyw-
cze, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Suplementy dietetyczne 

i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suple-
menty diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Suplementy diety składające się 
z aminokwasów, Suplementy diety składające się z witamin, 
Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, 
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Su-
plementy diety sporządzone głównie z witamin, Suple-
menty diety zawierające enzymy, Suplementy mineralne 
do żywności, Suplementy żywnościowe, Zdrowotne suple-
menty diety sporządzone głównie z minerałów, Ziołowe 
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, Mieszane preparaty witaminowe, Preparaty 
witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikro-
elementy, Witaminy i preparaty witaminowe, Dietetyczne 
dodatki do żywności, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe, Su-
plementy odżywcze w płynie, Dietetyczne napoje przysto-
sowane do celów medycznych, Napoje witaminizowane, 
Napoje z dodatkami dietetycznymi, Batony energetyzujące 
stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki od-
żywcze, Batony zawierające suplementy odżywcze, Białko-
we suplementy diety, Dodatki witaminowe w płynie, Kro-
ple witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami 
diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżyw-
czymi, Mieszanki do picia w proszku będące suplementami 
diety o smaku owocowym, Multiwitaminy, Musujące tablet-
ki witaminowe, Odżywcze mieszanki do picia do stosowa-
nia jako zamienniki posiłków, Preparaty multiwitaminowe, 
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Żelki wita-
minowe, 16 Zeszyty, Szkolne zeszyty, Zeszyty do pisania, 
Pióra i długopisy, Kolorowe długopisy, Pióra i długopisy 
[artykuły biurowe], Podstawki na długopisy i ołówki, Po-
jemniki na długopisy, Pudełka na pióra i długopisy, Kalen-
darze, Notesy, Piórniki, Piórniki pudełka na przybory do pi-
sania, Mazaki, 25 Chusty [odzież], Maski ochronne [modna 
odzież], Maski ochronne [odzież], Odzież, Odzież damska, 
Odzież do biegania, Odzież gimnastyczna, Odzież męska, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież o termoizolacyj-
nych właściwościach, Odzież sportowa, Odzież sportowa 
[z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież treningowa, Odzież 
triatlonowa, Topy [odzież], Czapki dziane, Czapki i czapecz-
ki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki sportowe, 
Czapki z daszkiem, Bluzy sportowe, Koszule sportowe, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Bandany na szyję, 
29 Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posił-
ków, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batoniki na ba-
zie owoców będące zamiennikami posiłków, Batony na ba-
zie orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orze-
chów i ziaren, Batony spożywcze na bazie orzechów, Masło 
arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe [olej koko-
sowy], Masło migdałowe, Masło z orzechów, Masło z orze-
chów nerkowca, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owo-
cowe i warzywne, Owocowe pasty do smarowania, Pasty 
do smarowania składające się głównie z owoców, Dżemy, 
Dżemy owocowe, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy o niskiej 
zawartości tłuszczu, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, 
Chipsy ze słodkich ziemniaków, Chipsy ziemniaczane, Chip-
sy ziemniaczane w formie paluszków, Chipsy ziemniaczane 
w postaci przekąsek, Napoje mleczne o smaku kakaowym, 
Napoje na bazie mleka o smaku czekolady, Napoje na bazie 
mleka zawierające kawę, 30 Batoniki, Batoniki cukiernicze, 
Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Batoniki muesli, Ba-
toniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, 
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Batoniki na bazie pszenicy, Batoniki owsiane, Batoniki z na-
dzieniem czekoladowym, Batoniki z polewą czekoladową, 
Batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszo-
nych owoców [wyroby cukiernicze], Batoniki zbożowe bę-
dące zamiennikami posiłków, Batony czekoladowe, Batony 
gotowe do spożycia na bazie czekolady, Batony lodowe, 
Batony z orzechów w karmelu, Batony zbożowe, Batony 
zbożowe i energetyczne, Batony ze słodkiej, żelowej pasty 
fasolowej, Cukierki, batony i guma do żucia, Lody owoco-
we w postaci batonów, Mrożone mleczne desery w formie 
batonów, Orzeszki ziemne zatopione w karmelowym ba-
toniku, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Jadalne lody 
owocowe, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody bez mleka, 
Lody mleczne, Lody mleczne [lody], Lody na patyku, Lody 
o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody spożywcze, 
Lody w proszku, Lody wodne [sorbety], Napoje na bazie 
kawy zawierające lody (affogato), Mrożone wyroby cukier-
nicze zawierające lody, Wegańskie lody, Sorbety [wodne 
lody], Sorbety [lody wodne], Pasty czekoladowe, Pasty cze-
koladowe do chleba, Pasty czekoladowe [do smarowania], 
Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, 
Pasty na bazie czekolady, Pasty z czekolady i orzechów 
do smarowania kanapek, Chipsy kukurydziane, Chipsy ku-
kurydziane o smaku warzyw, Chipsy [produkty zbożowe], 
Chipsy ryżowe, Chipsy taco, Chipsy tortilla, Chipsy ziem-
niaczane pokryte czekoladą, Chrupki kukurydziane, Chrup-
ki kukurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe, Chrupki 
z pełnego ziarna pszenicy, Pieczywa chrupkie, Przekąski 
z pieczywa chrupkiego, Owoce w polewie czekoladowej, 
Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Migdały w po-
lewie czekoladowej, Orzechy macadamia w polewie cze-
koladowej, Orzechy w polewie czekoladowej, Wafle ryżo-
we w polewie czekoladowej, Cukierki bez cukru, Cukierki 
do żucia, Cukierki do żucia na bazie żelatyny, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Napoje mrożone na bazie czekola-
dy, Napoje kawowe z mlekiem, 32 Napoje energetyzujące, 
Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Na-
poje energetyzujące zawierające kofeinę, Bezalkoholowe 
aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazo-
wane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe 
napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, 
Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe o podwyż-
szonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe o smaku 
owocowym, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witami-
nami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawie-
rające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla 
sportowców zawierające elektrolity, Napoje izotoniczne, 
Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje za-
wierające witaminy, Napoje proteinowe, Napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, Napoje węglowodanowe, Napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z guara-
ną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje].
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 549322 (220) 2022 11 17
(731) YEZEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wy-
konane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, 
zawarte w tej klasie, Szkło nieprzetworzone i półprzetwo-
rzone, będące półproduktem, Zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki.

(210) 549323 (220) 2022 11 17
(731) OLEKSIAK PIOTR BRANDQUEST, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUADRANS

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, Usługi zakwaterowania, Usługi 
hostelu, Świadczenia noclegowe, Kawiarnia, Bar szybkiej ob-
sługi, Usługi w zakresie zakwaterowania, Rezerwacja miejsc 
noclegowych, Kafeteria, bufet, Obsługa gastronomiczna 
na wynos, Usługi recepcyjne dla gości, Usługi rezerwacji po-
koi, Wynajem sal.

(210) 549327 (220) 2022 11 18
(731) SN ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SN Academy
(510), (511) 41 Szkolenia z zakresu kosmetyki, Szkolenia 
z zakresu stylizacji i pielęgnacji paznokci, Szkolenia z zakre-
su stylizacji i pielęgnacji brwi, Szkolenia z zakresu stylizacji 
i pielęgnacji rzęs, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych w dziedzinie kosmetyki, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych w dziedzinie stylizacji 
i pielęgnacji paznokci, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów szkoleniowych w dziedzinie stylizacji i pielęgnacji 
brwi, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenio-
wych w dziedzinie stylizacji i pielęgnacji rzęs, Przekazywa-
nie wiedzy biznesowej i know-how w dziedzinie stylizacji 
i pielęgnacji paznokci, Przekazywanie wiedzy biznesowej 
i know-how w dziedzinie stylizacji i pielęgnacji brwi, Prze-
kazywanie wiedzy biznesowej i know-how w dziedzinie sty-
lizacji i pielęgnacji rzęs, Przekazywanie wiedzy biznesowej 
i know-how w dziedzinie kosmetyki, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w dziedzinie kosmetyki, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów w dziedzinie stylizacji paznokci, Organizowanie 
i prowadzenie wykładów w dziedzinie stylizacji rzęs, Wysta-
wy w dziedzinie stylizacji paznokci, Wystawy w dziedzinie 
stylizacji rzęs, Pokazy w dziedzinie stylizacji paznokci, Pokazy 
w dziedzinie stylizacji rzęs, Organizacja mistrzostw w dzie-
dzinie stylizacji paznokci, Organizacja mistrzostw w dziedzi-
nie stylizacji rzęs, Organizacja zawodów w dziedzinie styliza-
cji paznokci, Doradztwo zawodowe w dziedzinie kosmetyki, 
Doradztwo zawodowe w dziedzinie stylizacji paznokci, Do-
radztwo zawodowe w dziedzinie stylizacji rzęs, Doradztwo 
zawodowe w dziedzinie stylizacji brwi.

(210) 549345 (220) 2022 11 18
(731) PAJĄK JUSTYNA JUSTOZE, Jedlnia Letnisko
(540) (znak słowno-graficzny)



46 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT51/2022

(540) JUSTOZE JUSTYNA PAJĄK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.03, 26.04.09, 07.03.11
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, Baterie słoneczne do celów 
przemysłowych, Baterie słoneczne do ponownego ładowa-
nia, Skrzynki na baterie, Ogniwa i baterie elektryczne, Bate-
rie słoneczne do użytku domowego, Adaptory elektryczne, 
Baterie, Falowniki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaicz-
ne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne 
ogniwa fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Urządzenia 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urzą-
dzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną, Panele słoneczne, 
Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania 
słonecznego, Elektroniczne systemy wejściowe, Instalacje 
elektryczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne, Ogni-
wa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Płyty 
słoneczne, Urządzenia do magazynowania energii elek-
trycznej, Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki przyłączeniowe 
[elektryczność], Skrzynki do bezpieczników elektrycznych, 
Skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, Instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysło-
wymi, 11 Oświetlenie solarne, Instalacje grzewcze zasilane 
energią słoneczną, Instalacje grzewcze na energię słoneczną, 
Urządzenia i instalacje grzewcze, Panele słoneczne do stoso-
wania w ogrzewaniu, Pompy ciepła, Pompy ciepła do prze-
twarzania energii, Kolektory energii słonecznej do ogrzewa-
nia, Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Kolektory 
słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła 
[wymienniki ciepła], Podpory zaadaptowane do użytku 
z kolektorami słonecznymi rurowymi, Termiczne kolektory 
słoneczne [ogrzewanie], Urządzenia magazynujące energię 
słoneczną do celów grzewczych, Urządzenia do magazyno-
wania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewania, 
Elementy grzejne, Podgrzewacze wody na energię słonecz-
ną, 36 Konsultacje dotyczące finansowania projektów ener-
getycznych, Konsultacje finansowe w sektorze energetyki, 
37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwa-
cja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja 
systemów ogrzewania słonecznego, Instalowanie systemów 
zasilanych energią słoneczną, Instalacja urządzeń do wy-
twarzania energii, Naprawa i konserwacja instalacji do wy-
twarzania energii, 40 Usługi wytwarzania energii, Produkcja 
energii przez elektrownie, Wytwarzanie energii elektrycznej, 
Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Wypoży-
czanie sprzętu wytwarzającego energię, Wynajem sprzętu 
do wytwarzania energii elektrycznej, Wytwarzanie energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 42 Sporządzanie pro-
jektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Ana-
lizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na ener-
gię i prąd osób trzecich, Audyt energetyczny, Doradztwo 
w zakresie oszczędności energii, Doradztwo technologiczne 

w zakresie produkcji i używania energii, Usługi doradcze do-
tyczące zużycia energii, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
wydajności energetycznej w budynkach, Usługi doradcze 
związane z wydajnością energetyczną, Usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii energetycznej, Usługi doradztwa 
technologicznego w dziedzinie generowania energii alter-
natywnych, Usługi inżynieryjne związane z systemami za-
opatrzenia w energię.

(210) 549377 (220) 2022 11 18
(731) PILAREK MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PLA.partners
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, Specja-
listyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo w zakresie 
przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie fuzji przed-
siębiorstw, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Doradztwo dotyczące korporacyjnej 
struktury firm, Doradztwo dotyczące działalności gospodar-
czej, Doradztwo biznesowe, 45 Audyty zgodności z prawem, 
Badania prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo w kwestiach praw 
własności przemysłowej, Doradztwo w zakresie sporów są-
dowych, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, 
Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Do-
starczanie informacji prawnych, Organizowanie świadczenia 
usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Po-
średnictwo w procedurach prawnych, Profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Sporządzanie eks-
pertyz prawnych, Sprawdzanie standardów i praktyk w celu 
zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Usługi po-
mocy w sprawach spornych, Udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, Udzielanie opinii prawnych przez 
ekspertów, Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, 
Usługi prawne pro bono, Usługi prawne w dziedzinie imigra-
cji, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usłu-
gi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w za-
kresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi 
wsparcia prawnego.

(210) 549378 (220) 2022 11 18
(731) KLIMCZAK MACIEJ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 29.01.12, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.06, 24.17.21
(510), (511) 9 Filmy wideo, Filmy rysunkowe animowane, Fil-
my rysunkowe animowane do pobrania, Filmy kinematogra-
ficzne, Filmy do pobrania, Filmy animowane, Treści do pobra-
nia i utrwalone na nośnikach, Animowane filmy rysunkowe 
w postaci filmów kinematograficznych, Nagrania muzyczne, 
Nagrania audio i wideo, Nagrania audio, Nagrane taśmy wi-
deo, Nagrane taśmy wideo zawierające gry, Nagrane taśmy 
wideo z nagraniami muzycznymi, Nagrane filmy, Nagrane 
dyski wideo, Grafiki komputerowe do pobrania, Nagrania wi-
deo, Nagrania wideo do pobrania, Nagrania wideo z filmami, 
Nagrania wideo z muzyką, Nagrania wideo z muzyką, do po-
brania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do po-
bierania, Obrazy holograficzne, Powieści graficzne do po-
brania, Płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, 
Plakaty do pobrania, Wstępnie nagrane filmy, Wstępnie na-
grane filmy kinematograficzne, Wzory projektów graficznych 
do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania 
udostępniana na witrynach internetowych MP3, Muzyka cy-
frowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, 
Muzyczne nagrania wideo, Muzyczne nagrania na taśmach, 
Muzyczne nagrania dźwiękowe, Modele do rzeczywistości 
wirtualnej, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Pro-
gramy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe 
do gier, Oprogramowanie gier, Nagrane płyty kompaktowe 
[płyty CD], Wbudowane oprogramowanie, Shareware [opro-
gramowanie komputerowe rozpowszechniane bez opłat 
na czas próbny], Zapisane oprogramowanie komputerowe, 
Wstępnie nagrane programy komputerowe, Programy kom-
puterowe, Programy do gier komputerowych [oprogramo-
wanie], Programy do gier elektronicznych, Oprogramowanie 
komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe, 
Oprogramowanie do gier komputerowych do użycia w urzą-
dzeniach mobilnych, Oprogramowanie do gier komputero-
wych i elektronicznych, Oprogramowanie do gier do użytku 
z komputerami, Nagrane programy komputerowe, Progra-
mykomputerowe nagrane, Interaktywne multimedialne 
programy komputerowe, Oprogramowanie do gier z rzeczy-
wistością rozszerzoną, Oprogramowanie do rzeczywistości 
wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie rzeczywistości 
wirtualnej, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty CD ROM, Na-
grane taśmy muzyczne, Nagrania multimedialne, Muzyka 
cyfrowa do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania dostar-
czona z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania z Interne-
tu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, 
Kinematograficzne filmy, Fotografie cyfrowe do pobrania, 
16 Zdjęcia w postaci rysunków, Zdjęcia w postaci obrazów, 
Rysunki graficzne, Rysunki, Reprodukcje graficzne, Repre-
zentacje graficzne [rysunki, obrazy], Prace malarskie i kaligra-
ficzne, Portrety w postaci wydrukowanych zdjęć, Portrety 
w postaci rysunków, Prace kaligraficzne, Portrety w postaci 
obrazów, Portrety, Papierowe wyroby artystyczne, Obrazy 
[malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy w postaci wydruko-
wanych zdjęć, Obrazy i zdjęcia, Obrazy, Makiety architekto-
niczne, Reprodukcje graficzne, 42 Usługi artystów grafików, 
Doradztwo projektowe, Grafika artystyczna, Dostarczanie 
plików modelowych do drukowania 3D, Opracowywanie 
produktów, Projektowanie gier, Projektowanie graficzne, 
Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne 
logo reklamowych, Projektowanie graficzne materiałów pro-
mocyjnych, Projektowanie graficzne okładek książkowych, 
Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Interne-
cie, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb toż-
samości firm, Projektowanie elektronicznych formatów płyt 
CD do komputerowych baz danych, Projektowanie domów, 

Projektowanie animacji na rzecz innych, Projektowanie ani-
macji i efektów specjalnych dla osób trzecich, Planowanie 
projektu, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, 
Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Analizy wy-
konalności projektu, Doradztwo w projektowaniu stron in-
ternetowych, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Oce-
ny techniczne związane z projektowaniem, Projektowanie 
form, Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie 
i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opra-
cowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie 
i opracowywanie nowych produktów, Projektowanie i pro-
jektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowa-
nie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w In-
ternecie, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, 
Projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania no-
wych produktów, Projektowanie i testowanie nowych pro-
duktów, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla 
osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn 
internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie 
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Pro-
jektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie komputerów, Projektowanie komponentów 
mechanicznych i mikromechanicznych, Projektowanie mo-
deli 3D do druku 3D, Projektowanie naukowe i technologicz-
ne, Projektowanie nazw firmowych, Projektowanie nowych 
produktów, Projektowanie obiektów biznesowych, Projekto-
wanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, Projektowanie opako-
wań i materiałów do pakowania, Projektowanie ozdobnego 
opracowania graficznego, Projektowanie oprogramowania 
do sieci społecznościowych online, Projektowanie logo na ko-
szulki z krótkim rękawem, Projektowanie logo w celu tworze-
nia tożsamości firm, Projektowanie materiałów drukowanych, 
Projektowanie mebli, Projektowanie metod produkcji, Projek-
towanie modeli, Projektowanie maszyn specjalistycznych wy-
korzystywanych do produkcji sprzętu oświetleniowego, Pro-
jektowanie komputerowych stron internetowych, Projektowa-
nie komputerowych baz danych, Projektowanie infrastruktury 
informatycznej na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opra-
cowywanie metod do testów i analiz.

(210) 549380 (220) 2022 11 19
(731) RAJPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany
(540) (znak słowny)
(540) Pola
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, Galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy 
owocowe, Desery owocowe, Gotowe produkty z warzyw, 
Kandyzowane przekąski owocowe, Kompozycje owoców 
przetworzonych, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki 
owoców suszonych, Mieszanki warzywne, Owoce przetwo-
rzone, Produkty z suszonych owoców, Przeciery owocowe, 
Przeciery warzywne, Przetwory owocowe [dżemy], Sałatki 
owocowe, Suszone owoce, Warzywa suszone, Warzywa liofi-
lizowane, Warzywa przetworzone, Dżemy, Marmolada, Mar-
molady owocowe, Pasty warzywne, Krojone owoce, Krojone 
warzywa, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 Bato-
niki, Słodycze do żucia, Galaretki owocowe [słodycze], Sło-
dycze zawierające owoce, Słodycze owocowe, Żelki, Musy, 
Musy (słodycze), Cukierki, 31 Świeże jabłka, Gruszki świeże, 
Czarne borówki, świeże, Maliny świeże, Truskawki świeże, Je-
żyny świeże.
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(210) 549381 (220) 2022 11 19
(731) RAJPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pola

(531) 27.05.01, 27.05.05, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, Galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy 
owocowe, Desery owocowe, Gotowe produkty z warzyw, 
Kandyzowane przekąski owocowe, Kompozycje owoców 
przetworzonych, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki 
owoców suszonych, Mieszanki warzywne, Owoce przetwo-
rzone, Produkty z suszonych owoców, Przeciery owocowe, 
Przeciery warzywne, Przetwory owocowe [dżemy], Sałatki 
owocowe, Suszone owoce, Warzywa suszone, Warzywa liofi-
lizowane, Warzywa przetworzone, Dżemy, Marmolada, Mar-
molady owocowe, Pasty warzywne, Krojone owoce, Krojone 
warzywa, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 Bato-
niki, Słodycze do żucia, Galaretki owocowe [słodycze], Sło-
dycze zawierające owoce, Słodycze owocowe, Żelki, Musy, 
Musy (słodycze), Cukierki, 31 Świeże jabłka, Gruszki świeże, 
Czarne borówki, świeże, Maliny świeże, Truskawki świeże, Je-
żyny świeże.

(210) 549382 (220) 2022 11 20
(731) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce; 
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODA i SUKCES

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 05.01.12, 03.01.15
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Mineralne suple-
menty diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Od-
żywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety 
do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, Suplementy diety składające się z aminokwasów, 
Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety 
składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, Suplementy diety zawierające 
enzymy, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy 
żywnościowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Ziołowe suplementy diety dla osób 
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Mieszane 
preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe, Preparaty 
witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Witaminy i prepara-

ty witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Preparaty 
dietetyczne i odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, 
Dodatki witaminowe, Suplementy odżywcze w płynie, Die-
tetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Na-
poje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, 
Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków za-
wierające dodatki odżywcze, Batony zawierające suplemen-
ty odżywcze, Białkowe suplementy diety, Dodatki witamino-
we w płynie, Krople witaminowe, Mieszanki do picia będące 
suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodat-
kami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku będące 
suplementami diety o smaku owocowym, Multiwitaminy, 
Musujące tabletki witaminowe, Odżywcze mieszanki do pi-
cia do stosowania jako zamienniki posiłków, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
Żelki witaminowe, 9 Filmy do pobrania, Filmy wideo, Muzy-
ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrane filmy, Na-
grania wideo z filmami, 16 Zeszyty, Szkolne zeszyty, Zeszyty 
do pisania, Pióra i długopisy, Kolorowe długopisy, Pióra i dłu-
gopisy [artykuły biurowe], Podstawki na długopisy i ołówki, 
Pojemniki na długopisy, Pudełka na pióra i długopisy, Kalen-
darze, Notesy, Piórniki, Piórniki pudełka na przybory do pi-
sania, Mazaki, 25 Chusty [odzież], Maski ochronne [modna 
odzież], Maski ochronne [odzież], Odzież, Odzież damska, 
Odzież do biegania, Odzież gimnastyczna, Odzież męska, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież o termoizolacyj-
nych właściwościach, Odzież sportowa, Odzież sportowa 
[z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież treningowa, Odzież 
triatlonowa, Topy [odzież], Czapki dziane, Czapki i czapecz-
ki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki sportowe, 
Czapki z daszkiem, Bluzy sportowe, Koszule sportowe, Ko-
szulki sportowe z krótkimi rękawami, Bandany na szyję.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 549390 (220) 2022 11 21
(731) OZDOBA-MIKOŁAJCZYK ALEKSANDRA NEST, 

Pęczniew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W SZCZERYM POLU

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.02, 26.04.16, 26.11.08, 26.11.13, 
07.01.24

(510), (511) 41 Organizacja imprez w celach rozrywkowych, 
usługi orkiestry, usługi rozrywkowe, 43 Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
pensjonaty, usługi restauracyjne i barowe, wynajmowanie sali 
na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czaso-
wy, 45 Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych.

(210) 549391 (220) 2022 11 21
(731) OZDOBA-MIKOŁAJCZYK ALEKSANDRA NEST, 

Pęczniew
(540) (znak słowny)
(540) W Szczerym Polu Stodoła Biesiadna | Restauracja | 

Pensjonat
(510), (511) 41 Organizowanie imprez w celach rozryw-
kowych, usługi orkiestry, usługi rozrywkowe, 43 Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
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portem, pensjonaty, usługi restauracyjne i barowe, wynaj-
mowanie sali na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, 45 Planowanie i organizowanie ceremonii 
ślubnych.

(210) 549393 (220) 2022 11 21
(731) FRUTAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kietrz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBAKI Z PAKI

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29 Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na ba-
zie owoców, Suszona wołowina w paskach, Suszone mięso 
wieprzowe, Wiórki kokosowe, Zupy w proszku, Zupy błyska-
wiczne, Rodzynki, Przetworzone owady i larwy, Jadalne owa-
dy, nieżywe, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, Sól, przyprawy i dodatki sma-
kowe, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, 39 Pakowanie i składowa-
nie towarów.

(210) 549395 (220) 2022 11 21
(731) FRUTAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kietrz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUTAVITA

(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Przygotowane ślimaki, Wiórki kokosowe, 
Zupy błyskawiczne, Zupy w proszku, Rodzynki, Jadalne 
owady, nieżywe, Przetworzone owady i larwy, 30 Cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
39 Pakowanie i składowanie towarów.

(210) 549396 (220) 2022 11 21
(731) FRUTAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kietrz
(540) (znak słowny)
(540) Robaki z Paki
(510), (511) 29 Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na ba-
zie owoców, Suszona wołowina w paskach, Suszone mięso 
wieprzowe, Wiórki kokosowe, Zupy w proszku, Zupy błyska-
wiczne, Rodzynki, Przetworzone owady i larwy, Jadalne owa-
dy, nieżywe, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, Sól, przyprawy i dodatki sma-
kowe, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, 39 Pakowanie i składowa-
nie towarów.

(210) 549403 (220) 2022 11 21
(731) KACZKA PIOTR PROFESSIONAL PHARMA,  

BODY AND HEALTH CONSULTING, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uni-PRO BeautiQ

(531) 02.09.17, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.05
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy do celów ko-
smetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Chu-
steczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Dezodoranty 
dla ludzi i zwierząt, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Far-
by do brody, Farby do ciała (kosmetyczne), Farby do włosów, 
Herbata do kąpieli do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Ko-
smetyki dla dzieci, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makija-
żu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Kremy 
kosmetyczne, Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku 
w aromaterapii, Maski kosmetyczne, Mleczko oczyszczają-
ce do celów kosmetycznych, Mydła, Mydła przeciwpotowe 
do stóp, Mydło dezodoryzujące, Mydło do golenia, Odżywki 
do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne, 
Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Paski odświe-
żające oddech, Paski wybielające zęby, Pasta do zębów, Płyny 
do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, Płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, 
Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory to-
aletowe], Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty do pie-
lęgnacji paznokci, Preparaty do samoopalania [kosmetyki], 
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty kolagenowe do celów 
kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, Preparaty ściągające do celów 
kosmetycznych, Produkty do odświeżania oddechu w sprayu, 
Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe mydła, Puder do twa-
rzy, Pumeks, Saszetki zapachowe do bielizny, Sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, Suche szampony, Szampony, 
Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Środki 
do czyszczenia zębów, Środki toaletowe, Talk kosmetyczny, 
Terpeny [olejki eteryczne], Tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, Toniki do użytku kosmetycznego, Tusze do rzęs, Waciki 
do celów kosmetycznych, Waciki nasączone środkami do de-
makijażu, Wazelina kosmetyczna, Woda micelarna, Woda per-
fumowana, Wosk do depilacji, Wosk do wąsów, Zestawy ko-
smetyków, Zmywacze do paznokci, Żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych, Żele do wybielania zębów, 5 Antybak-
teryjne środki do mycia rąk, Antyseptyki, Borowina do kąpieli, 
Borowina lecznicza, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, Drożdże do celów farmaceutycznych, Ekstrakty zio-
łowe do celów medycznych, Herbata do kąpieli do celów te-
rapeutycznych, Intymne preparaty nawilżające, Kultury mikro-
organizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Maści 
do leczenia oparzeń słonecznych, Mydła antybakteryjne, My-
dła dezynfekujące, Okłady, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluchy 
dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluszki dla niemow-
ląt, Plastry, Płyny do przemywania oczu, Podpaski higieniczne, 
Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, Preparaty do irygacji do celów medycznych, Prepa-
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raty do leczenia trądziku, Preparaty na hemoroidy, Preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, Preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
Propolis do celów farmaceutycznych, Sole do celów medycz-
nych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli 
mineralnych, Sole trzeźwiące, Sole wód mineralnych, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Szampony leczni-
cze, Szampony przeciw wszom, Środki bakteriobójcze, Środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Świeczki do masażu 
do celów terapeutycznych, Tabletki wspomagające opalanie, 
Tampony, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Woda mor-
ska do kąpieli leczniczych, Woda termalna, Żele do stymulacji 
seksualnej, 44 Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi me-
dycyny alternatywnej, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, 
Usługi terapeutyczne.

(210) 549404 (220) 2022 11 21
(731) DYMEK PIOTR DYMEK TRANSPORT, Pakosławice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRIVER

(531) 18.01.08, 06.07.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pi-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z piwem, Usługi handlu detalicznego 
związane z napojami alkoholowymi, Zaopatrzenie osób 
trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], Usługi w zakresie promocji, Usługi w za-
kresie promocji sprzedaży, Produkcja materiałów reklamo-
wych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związa-
ne z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z cze-
koladą, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słody-
czy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych.

(210) 549407 (220) 2022 11 18
(731) M&M GASTRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) canario CAFE

(531) 05.07.27, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 11 Elektryczne ekspresy do kawy, Ekspresy 
do kawy espresso, Ekspresy do palenia ziaren kawy, Domo-
we ekspresy do kawy [elektryczne], Kapsułki do kawy, puste, 
do elektrycznych ekspresów do kawy, Chłodziarki do mleka, 
Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne dzbanki do kawy wy-
posażone w zaparzacz, Elektryczne automaty do espresso, 
Elektryczne bezprzewodowe zaparzacze do kawy, Elek-
tryczne zaparzacze do kawy, Elektryczne filtry do kawy, 
21 Ekspresy do kawy nieelektryczne, Ciśnieniowe ekspresy 
do kawy, Ekspresy do zaparzania kawy, Nieelektryczne młyn-
ki do kawy, Młynki do kawy, Elektryczne młynki do kawy, 
Dzbanki do kawy, Miarki do kawy, Mieszadełka do kawy, 
Filtry do kawy nieelektryczne, Filtry do kawy papierowe, 
Nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, Filtry do kawy, 
nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy 
do kawy, 30 Kawa, Kawa mielona, Kawa bezkofeinowa, Kawa 
rozpuszczalna, Czekoladowa kawa, Kawa niepalona, Kawa 
aromatyzowana, Kawa słodowa, Torebki z kawą, Kapsułki 
z kawą, Kawa w postaci całych ziaren, Mieszanki kawowe, 
Ziarna kawy, Palone ziarna kawy.

(210) 549408 (220) 2022 11 21
(731) CROOPLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) CROOPLA
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 549413 (220) 2022 11 18
(731) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 Preparaty ułatwiające ząbkowanie, preparaty 
uśmierzające ból, żele do celów stomatologicznych.

(210) 549415 (220) 2022 11 21
(731) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) pierre cardin

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i karto-
nu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i arty-
kuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały 
filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów i do de-
koracji, Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Materiały filtrujące z papieru, Afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki 
stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki sto-
łowe, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania 
żywności, Chorągiewki papierowe, Chusteczki celulozowe 
do celów kosmetycznych, Chusteczki do nosa papierowe, 
Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki do twarzy z pa-
pieru, Chusteczki higieniczne papierowe, Chusteczki papie-
rowe do demakijażu, Chusteczki papierowe do użytku ko-
smetycznego, Chusteczki papierowe do usuwania makijażu, 
Chusteczki toaletowe, Dekoracje na środek stołu z papieru, 
Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Fil-
try do kawy papierowe, Filtry do wody z papieru, Girlandy 
papierowe, Kartonowe maty stołowe, Higieniczne ręczniki 
papierowe do rąk, Kawa (filtry do -) papierowe, Łopatki wyko-
nane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt domowych, 
Maty obiadowe tekturowe, Kuchenki mikrofalowe (torebki 
do gotowania w -), Maty papierowe, Maty pod nakrycia sto-
łowe z papieru, Maty pod nakrycia stołowe z tektury, Maty 
[podstawki] na monety, Maty stołowe pod talerze z tektury, 
Maty stołowe z kartonu, Maty stołowe z papieru, Niemowlę-
ce śliniaki papierowe, Osłony z papieru na doniczki, Ozdoby 
kartonowe na artykuły spożywcze, Papier chłonny, Papier 
do celów kuchennych, Papier do pakowania żywności, Pa-
pier do pieczenia, Papier do użytku na stołach do badań, 
Papier higieniczny, Papier do wykładania półek, Papier ku-
chenny w rolkach, Papier pergaminowy, Papier serwetkowy, 
Papier tłuszczoodporny, Papier toaletowy w rolkach, Papier 
welinowy, Papier z nasionami do sadzenia [artykuły papierni-
cze], Papierowe chusteczki do mycia, Papierowe chusteczki 
higieniczne, Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe 
chusteczki toaletowe, Papierowe koronki, Papierowe maty 
stołowe, Papierowe nakładki na deski sedesowe, Papierowe 
nakładki na muszle klozetowe, Papierowe nakrycia [obrusy] 
stołowe, Papierowe obrusy, Papierowe parasolki do koktajli, 
Papierowe podkładki do klatek dla zwierząt domowych, Pa-
pierowe podkładki do zmiany pieluszek, Papierowe podkład-
ki na stół, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe pod-
kładki stołowe, Papierowe podstawki, Papierowe podstawki 
pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Pa-
pierowe serwetki do użytku domowego, Papierowe serwet-
ki koronkowe, Papierowe serwetki o wzorze koronkowym, 
Papierowe wkładki do tacek dentystycznych, Papierowe 
worki na śmieci, Perfumowane, papierowe wkładki do szu-
flad, Perfumowane wkłady do szuflad, Pergamin, Pergamin 
do pieczenia, Pergaminowy (papier -), Plakaty z papieru, 
Płatki papierowe do demakijażu, Podkładki stołowe z papie-
ru, Podkładki pod szklanki z tektury, Podstawki kartonowe 
do szklanek do piwa, Podstawki na stół papierowe, Podstaw-
ki papierowe, Podstawki pod szklanki z kartonu, Podstawki 
pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki z papieru, 

Proporczyki z papieru, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręcz-
niki kuchenne w rolkach, Ręczniki papierowe, Ręczniki pa-
pierowe do czyszczenia, Ręczniki papierowe do demakijażu, 
Ręczniki papierowe do osuszania, Ręczniki papierowe do rąk, 
Ręczniki papierowe do twarzy, Rolki do kas sklepowych, Rolki 
papieru toaletowego, Ściereczki do twarzy z papieru, Ście-
reczki z celulozy, Serwetki jednorazowe, Serwetki papierowe 
(stołowe -), Serwetki stołowe papierowe, Serwetki papierowe 
pod desery z imitowanym koronkowym wykończeniem, Ser-
wetki z celulozy do użytku domowego, Śliniaki papierowe, 
Śliniaki z rękawami, papierowe, Stołowa (bielizna -) papiero-
wa, Szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], Tekturo-
we maty stołowe, Toaletowy (papier -), Torby do pakowania 
wykonane z biodegradowalnego papieru, Torby na śmieci 
z papieru, Torebki do gotowania w kuchniach mikrofalo-
wych, Torebki z papierowe na odchody zwierząt domowych, 
Transparenty z papieru, Utrzymujące wilgoć arkusze papie-
ru lub plastiku do pakowania żywności, Wkładki do szuflad 
wykonane z perfumowanego papieru, Wkładki papierowe 
do szuflad, perfumowane lub nie, Worki na śmieci z papieru 
[do użytku domowego].

(210) 549417 (220) 2022 11 18
(731) M&M GASTRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ChefatHome
(510), (511) 7 Ubijaczki elektryczne do użytku domowe-
go, Urządzenia do tarcia warzyw, Wirówki do mleka/śmie-
tany, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne urządzenia 
do obierania warzyw, Elektryczne wyciskacze do owoców 
do celów gospodarstwa domowego, Maselnice, Maszynki 
do mielenia mięsa, elektryczne, Krajalnice do chleba, Krajal-
nice do warzyw elektryczne, Krajalnice elektryczne do sera, 
krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, Maszyny ku-
chenne, elektryczne, Miksery elektryczne do celów domo-
wych, Młynki do kawy, inne niż ręczne, Młynki do mielenia 
mąki, Maszyny, Młynki do pieprzu, inne niż ręczne, Młynki 
do użytku domowego, inne niż ręczne, Młynki kuchenne, 
elektryczne, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, 
Urządzenia do tarcia warzyw, Wirówki do mleka/śmietany, 
8 Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Krajalnice do jaj, nieelektryczne, Kra-
jalnice do sera, nieelektryczne, Łyżki, Łyżki, widelce i noże 
stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw 
sztucznych, Noże, Noże ceramiczne, Noże do krojenia mię-
sa, Noże do otwierania ostryg, Noże do otwierania wina, 
Noże do pizzy, nieelektryczne, Noże do warzyw, Noże ku-
chenne do obierania, Otwieracze do puszek, nieelektrycz-
ne, Ręczne przyrządy do obierania kolb kukurydzy, Roboty 
kuchenne, napędzane ręcznie, Rozdrabniacze do warzyw, 
Szczypce do rozdrabniania mięsa, Sztućce, Sztućce stoło-
we, Tarniki, tarki, ręczne, Tasaki do siekania, ręczne, Tłuczki, 
ręczne, Widelce, Widelce do mięsa, Wydrążacze do owo-
ców, 11 Chłodziarki do wina, elektryczne, Czajniki elek-
tryczne, Elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, 
Elektryczne zaparzacze do kawy, Filtry do urządzeń do fil-
trowania wody, Filtry do wody pitnej, Fontanny czekolado-
we, Frytownice elektryczne, Garnki elektryczne, Garnki ter-
miczne, elektryczne, Gofrownice elektryczne, Grill, Kuchen-
ki mikrofalowe, Kuchenny (sprzęt) - elektryczny, Maszyny 
do wytwarzania lodów, Podgrzewacze do kubków zasilane 
przez USB, Podgrzewacze talerzy, Podgrzewacze wody, Po-
jemniki chłodnicze, Pojemniki chłodzące, elektryczne, Roż-
na, Szybkowary, elektryczne, Termosy bufetowe na napoje, 
elektryczne, Tostery, Urządzenia do chłodzenia napojów, 
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Urządzenia do parzenia kawy, Urządzenia do pieczenia 
chleba, Urządzenia do pieczenia i opiekania, Urządzenia 
do prażenia owoców, Urządzenia do schładzania wody, 
Urządzenia do wytwarzania pary, Urządzenia elektryczne 
do robienia jogurtu, Urządzenia i instalacje do gotowania, 
Wyciągi kuchenne, 21 Aeratory do wina, Akcesoria do od-
prowadzania pary z ciasta, Brytfanny, Butelki, Cedzaki 
do użytku domowego, Chochle do podawania, Chochle 
do serwowania wina, Cukiernice, Czajniki do herbaty, Czaj-
niki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski do kro-
jenia do kuchni, Dołkownice do jajek, Dzbanki, Dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, Dziadki do orzechów - dziobki 
do nalewania, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, Fili-
żanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Formy i foremki (przy-
bory kuchenne), Frytkownice nieelektryczne, Garnki, Go-
frownice do ciast nieelektryczne, Kieliszki do jajek, Klosze 
do przykrywania sera, Kostki lodu wielokrotnego użytku, 
Kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, Kubki, 
Kufle, Lejki, Lód (foremki), Łopatki do użytku kuchennego, 
domowego, Łyżki do lodów, Łyżki do mieszania (przybory 
kuchenne), Łyżki do podawania, Łyżki do polewania piecze-
ni, Maselniczki, Maty do pieczenia, Mieszadełka do koktajli, 
Miksery, nieelektryczne do celów domowych (blendery), 
Miseczki, Miski na owoce, Młynki do użytku domowego, 
ręczne, Moździerze do użytku kuchennego, Naczynia cera-
miczne, Naczynia do mieszania koktajli (shakery), Naczynia 
do robienia lodu i lodów, nieelektryczne, Naczynia na na-
poje, Nieelektryczne maszynki do mięsa, Nieelektryczne 
maszynki do robienia makaronu, do użytku domowego, 
Oddzielacze do jajek, nieelektryczne, do użytku domowe-
go, Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), 
Parowary nieelektryczne, Patelnie, Patery, Pędzle kuchenne, 
Pieprzniczki, Pipety kuchenne, Płytki zapobiegające kipie-
niu mleka, Podkładki pod garnki, Podstawki na torebki her-
baty, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, Pojemniki 
na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki na wykałaczki, Pokrywki 
do garnków, Półmiski (tace), Prasy do czosnku (sprzęt ku-
chenny), Przesiewacze, sita, Przybory kuchenne, Przykrywki 
do dań, Przyrządy do krojenia ciasta, Pudełka na herbatę, 
Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka szklane, 
Ręczne młynki do kawy, Rękawice kuchenne, Rondle, Rusz-
ty (kuchenne), Salaterki, Serwisy (zastawy stołowe), Serwisy 
do herbaty, Serwisy do kawy, Siatki do gotowania, inne niż 
do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki do żywności wielo-
krotnego użytku, Sitka do herbaty, Słoiki na ciastka, Słomki 
do picia, Syfony na wodę gazowaną, Szczypce do cukru, 
Szczypce do grilla, Szczypce do lodu, Szczypce do sałaty, 
Szklane naczynia do picia, Szpilki i kuchenne metalowe, 
Szybkowary, nieelektryczne, Tace obrotowe, Tacki, Tale-
rze, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojem-
niki na żywność, Termosy do napojów, Tłuczki do użytku 
kuchennego, Torebki do wyciskania kremu przy dekora-
cji, Tubki do obierania czosnku, Tyłki i rękawy cukiernicze 
do gotowania ciast, Ubijaczki nieelektryczne, Wałki do cia-
sta domowego, Wazy do zup, Wiaderka do kostek lodu, Wi-
delce do grilla, Widelce do podawania, Wkłady chłodzące 
do schładzania żywności i napojów, Wyciskacze do owo-
ców nieelektryczne, Wyciskacze tubek do celów domo-
wych, Wykałaczki, Wylewki do wina, Zamknięcia pokrywek 
do garnków, Zastawa stołowa-zastawa stołowa, inna niż 
noże widelce i łyżki, Zestawy do przypraw.

(210) 549418 (220) 2022 11 18
(731) ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów
(540) (znak słowny)

(540) Teracryl
(510), (511) 1 Kleje (spoiwa), polimery o przeznaczeniu prze-
mysłowym, rolniczym, ogrodniczym i leśniczym.

(210) 549419 (220) 2022 11 18
(731) ARTAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miechów
(540) (znak słowny)
(540) AgroNanoGel
(510), (511) 1 Hydrożele. superabsorbenty, polimery o prze-
znaczeniu przemysłowym, rolniczym, ogrodniczym i leśniczym.

(210) 549422 (220) 2022 11 21
(731) AMG PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) AMG PARTNER
(510), (511) 40 Produkcja na zamówienie stalowych elemen-
tów konstrukcyjnych, Wytwarzanie na zamówienie stalo-
wych elementów konstrukcyjnych, Produkcja części maszyn.

(210) 549424 (220) 2022 11 21
(731) ADAMEK DOROTA LET’S GO TRAVEL, Brzeziny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wakacyjna strefa

(531) 05.01.12, 18.05.01, 18.05.03, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą w dziedzinie podróży służbowych, Pro-
mocja [reklama] podróży, 39 Planowanie podróży, Agencje 
rezerwacji podróży, Organizowanie podróży, Organizowanie 
wczasów, Doradztwo w zakresie podróży, Dostarczanie bi-
letów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, Trans-
port pasażerski, Eskortowanie podróżnych, Organizowanie 
wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizo-
wanych, Rezerwacja biletów na podróż, Rezerwacja miejsc 
[podróż], Organizowanie transportu wakacyjnego, Transport 
bagażu podróżnego, Świadczenie usług w zakresie informa-
cji podróżnej, Usługi pilotów wycieczek, 43 Rezerwacja po-
kojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja zakwatero-
wania na rzecz podróżnych, Rezerwowanie pokojów dla po-
dróżnych, Świadczenie usług informacyjnych dotyczących 
zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, Usłu-
gi w zakresie kwater wczasowych.

(210) 549430 (220) 2022 11 21
(731) PIECHOTA LESZEK FIRMA PIECHOTA, Wschowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIECHOTA

(531) 24.17.09, 28.07.99, 27.05.01, 27.05.21, 26.04.06, 26.04.18
(510), (511) 39 Usługi transportowe, Usługi transportowe 
i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską, 
Składowanie i dostarczanie towarów, Składowanie i pakowa-
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nie roślin i kwiatów, Dostarczanie kwiatów, wiązanek, wień-
ców i dekoracji kwiatowych na życzenie, Usługi zaopatrzenia 
w zakresie roślin i kwiatów, Organizowanie dostaw kwiatów, 
Usługi kierowców, Przewóz osób, Transport zwłok, Między-
narodowy transport zwłok, Transport osób, Transport samo-
chodowy, 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne, Usługi 
pogrzebowe dla zwierząt domowych towarzyszące krema-
cji, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, Usługi kre-
macji zwierząt domowych, Usługi pogrzebowe dla zwierząt 
domowych, Prowadzenie ceremonii pogrzebowych, Usługi 
pogrzebowe, kremacja, organizacja i obsługa ceremonii po-
grzebowych, Obsługa domu pogrzebowego, Balsamowanie 
zwłok, przygotowanie i dekorowanie grobów, Zakład po-
grzebowy, Kopanie grobów, Udostępnianie miejsc grobo-
wych lub kostnic.

(210) 549437 (220) 2022 11 21
(731) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natürlich auf Deutsch!

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy 
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, 
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje kompu-
terowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobiera-
nia, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, 
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektro-
nicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści mul-
timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki au-
dio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kom-
puterowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo 
w formie oprogramowania komputerowego nagrane 
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowa-
nie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinemato-
graficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-
ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urzą-
dzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwię-
ku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, 
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i nauko-
wych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kom-
puterowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe 
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wypo-
sażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Pa-
pier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe arty-
kuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, 
papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia 
i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pu-
dełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, fi-
gurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, 
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, 
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biulety-
ny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamo-

we i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, mate-
riały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisa-
nia, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażo-
we także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykuła-
mi biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, 
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania 
z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki 
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z ży-
czeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, na-
lepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z pa-
pieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, 
Układanki [puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, 
Puzzle [zabawki], Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Pla-
stelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły 
sportowe, Artykuły gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choin-
kowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także ze-
wnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem 
technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechnia-
nia materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i roz-
powszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, 
w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projekto-
wania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów re-
klamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, tele-
wizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, 
Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowa-
dzenia kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i tar-
gów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży 
czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym 
zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji on-
line dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób 
trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyza-
cji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe 
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi 
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednic-
twem mediów elektronicznych takich towarów jak: progra-
my komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ła-
dowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje 
do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zaję-
cia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elek-
troniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowa-
ne z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wi-
deo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektro-
niczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wi-
deo w formie programów komputerowych zapisanych 
na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania 
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry 
wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urzą-
dzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety 
zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki 
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydak-
tycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak-
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kompu-
terowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów 
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie 
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do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papie-
rowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, 
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficz-
ne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopi-
sma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, 
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkole-
niowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introli-
gatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, 
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, 
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do ma-
lowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaprosze-
nia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, 
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub 
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, kar-
ty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gim-
nastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych 
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji teksto-
wych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-
-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do kompu-
terowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz 
danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów inter-
netowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usłu-
gi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu 
internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu interneto-
wego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informa-
cyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyj-
nych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. 
Drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materia-
łów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci 
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periody-
ków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów ko-
respondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej 
poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów 
do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, 
Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za po-
średnictwem mediów informatycznych i nauczanie kore-
spondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szko-
leń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych 
komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Or-
ganizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultural-
nym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, 
Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, te-
lewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie 
rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizo-
wania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypo-
życzanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisa-
nych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łącz-
ności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi 
klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edu-

kacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, Uaktu-
alnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i pro-
jektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów 
komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, 
Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek interneto-
wych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednic-
twem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie li-
cencjonowania programów komputerowych i zarządzania 
prawami autorskimi.

(210) 549452 (220) 2022 11 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) CHMURKA
(510), (511) 30 Lody, sorbety, desery lodowe, sandwiche lo-
dowe, ciasta, wyroby cukiernicze.

(210) 549454 (220) 2022 11 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL 

SPÓŁKA JAWNA, Limanowa
(540) (znak słowny)
(540) BURZA
(510), (511) 30 Lody, sorbety, desery lodowe, sandwiche lo-
dowe, ciasta, wyroby cukiernicze.

(210) 549460 (220) 2022 11 22
(731) BOTANIKA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOTANIKA LAB

(531) 19.11.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceu-
tyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikro-
elementy i witaminy, Suplementy żywnościowe, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywno-
ści, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medycz-
ne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane 
w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do ką-
pieli mineralnych i leczniczych, Zioła i preparaty ziołowe, 
ziołowe leki i suplementy diety, nalewki, korzenie i oleje 
lecznicze, Wody mineralne do celów leczniczych, herbaty 
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspo-
kajające i uśmierzające, środki sanitarne do celów medycz-
nych, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych, 
30 Przekąski z pieczywa chrupkiego, chrupki kukurydziane, 
chrupki serowe, chrupki zbożowe, płatki śniadaniowe, ba-
tony spożywcze na bazie zbóż, produkty zbożowe, wyroby 
cukiernicze i czekoladowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, 
mąka i mieszanki mączne, pieczywo, bułki słodkie, ciasta, 
ciastka, ozdoby jadalne do ciast, suchary, tarty, wafle suche, 
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wafle przekładane, torty i torciki waflowe, waflowe rurki i roż-
ki, gofry, słodycze, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolady, 
bombonierki, batony, chałwa, herbatniki, karmelki, pomadki, 
pralinki, czekoladki z orzechami, czekoladki z bakaliami, ga-
laretki owocowe [słodycze], lody, napoje na bazie czekolady, 
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, kawa, herbata, 
kakao, zioła suszone, zioła przetworzone, zioła do celów spo-
żywczych, przyprawy, miód, sosy do sałatek.

(210) 549462 (220) 2022 11 22
(731) JAKIE STUDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 36 Pobieranie czynszu, Wynajem powierzchni 
biurowej, 41 Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, 
Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie wi-
dowisk w celach kulturalnych, 43 Wynajmowanie zakwate-
rowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na zebrania, 
Usługi barowe, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos.

(210) 549468 (220) 2022 11 22
(731) WESOŁEK DOMINIK, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Flywider
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 549473 (220) 2022 11 22
(731) MLASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARCZMA DID PANAS

(531) 02.01.11, 25.01.18, 27.05.01, 05.07.02, 29.01.15, 08.07.02
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 549476 (220) 2022 11 22
(731) KACZMARSKI GROUP SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RiskRadar

(531) 26.11.13, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem 
operacyjnym, Oprogramowanie do analizy danych bizne-
sowych, Oprogramowanie, 35 Analizy i raporty statystycz-
ne, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Kompila-
cja modeli statystycznych w celu dostarczania informacji 
dotyczących dynamiki rynku, Kompilacja list adresowych, 
Nabywanie informacji o działalności gospodarczej doty-
czących działalności spółki, Nabywanie informacji handlo-
wych, Konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk 
biznesowych, Zestawienia statystyczne [dla działalności 
gospodarczej lub celów handlowych], Analiza danych i sta-
tystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza rynku, Bada-
nia działalności gospodarczej i badania rynkowe, Raporty 
z analiz rynkowych, Gromadzenie informacji dotyczących 
badań rynku, Badania w zakresie zysków, Biznesowe usłu-
gi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo w zakresie nabywania przed-
siębiorstw, Doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym 
przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem 
[działalność gospodarcza], Opracowywanie pomysłów dla 
ekonomii biznesu, Porady, pytania i informacje dotyczące 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie sprawozdań 
rynkowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej związane z przetwarzaniem danych, Przetwarzanie 
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności 
gospodarczej, Przetwarzanie wyników badań dotyczących 
działalności gospodarczej, Skomputeryzowana weryfikacja 
danych, Usługi zarządzania danymi, Konsultacje dotyczą-
ce przygotowania gospodarczych danych statystycznych, 
Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodar-
czej, Przetwarzanie danych, Usługi w zakresie zarządzania 
ryzykiem w działalności gospodarczej, Usługi szacowania 
ryzyka w działalności gospodarczej, Zdobywanie statystyk 
dotyczących działalności gospodarczej dla osób trzecich, 
Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu 
do działalności gospodarczej, Usługi w zakresie wywiadu 
konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 
Tworzenie list potencjalnych klientów, Tworzenie rejestrów 
dotyczących eksporterów, Tworzenie rejestrów dotyczą-
cych importerów, Skomputeryzowane gromadzenie in-
deksów klientów, Skomputeryzowane wyszukiwanie in-
formacji handlowych, Opracowywanie katalogów, spisów 
w celu publikacji w Internecie, 36 Dostarczanie informacji 
dotyczących faktoringu długów, Firmy windykacyjne, Win-
dykacja należności i odzyskiwanie długów, Usługi związa-
ne z niewypłacalnością, Elektroniczne usługi windykacji 
należności, Agencje kredytowe, Doradztwo dotyczące 
pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, 
Doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, 
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Gwaranto-
wanie pożyczek, Organizowanie kredytów, Organizowanie 
pożyczek, Organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania 
funduszy dla osób trzecich, Pośrednictwo ubezpieczenio-
we, Ubezpieczenia, Udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, 
Udzielanie kredytów, Udzielanie kredytu kupieckiego, Usłu-
gi gwarancji finansowych, Usługi konsultingowe dotyczące 
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udzielania pożyczek, Usługi poręczeń, Usługi w zakresie 
kredytów finansowych, Usługi zabezpieczania w zakresie 
gwarantowania pożyczek, Wynajem nieruchomości, Mo-
nitorowanie portfeli finansowych, Faktoring, Zarządzanie 
portfelem finansowym, Zarządzanie ryzykiem kontrahen-
tów, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów 
kredytowych, Badania finansowe w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem 
[finansowym], Usługi oceny ryzyka finansowego, Usługi 
oceny ryzyka inwestycyjnego, Zarządzanie ryzykiem finan-
sowym, Zarządzanie majątkiem, Nabywanie hipotek, Naby-
cie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, Usługi w zakresie 
odzyskiwania posiadania, Restrukturyzacja długów, Ocena 
danych biura kredytowego, Zarządzanie finansami dla firm, 
Zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, Zarzą-
dzanie informacją finansową i usługi analityczne, Wyceny 
i analizy finansowe, Usługi płatności finansowych, Usługi 
w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, 41 Or-
ganizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja 
seminariów, Organizowanie ceremonii przyznania nagród 
za osiągnięcia, Organizowanie ceremonii rozdania nagród, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie 
i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie konferencji 
związanych z biznesem, Organizowanie konferencji zwią-
zanych z handlem, Organizowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, Edukacja, Edukacja dorosłych, Doradztwo 
szkoleniowe w zakresie zarządzania, Dostarczanie informa-
cji edukacyjnych, Informacja dotycząca edukacji udzielana 
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Kursy 
szkoleniowe, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
Organizacja szkoleń, Organizowanie szkoleń biznesowych, 
Organizowanie szkoleń handlowych, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością go-
spodarczą, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu 
biznesu, Prowadzenie seminariów, Szkolenia związane z fi-
nansami, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, Organizowanie 
konkursów, Organizacja konkursów edukacyjnych, Progra-
my edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzy-
kiem, 42 Programowanie oprogramowania do importowa-
nia danych i zarządzania nimi, Udostępnianie programów 
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarządzania 
ryzykiem, Administracja serwerów, Aktualizowanie ban-
ków pamięci systemów komputerowych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Analizy systemów komputerowych, Badania doty-
czące przetwarzania danych, Zarządzanie projektami infor-
matycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania 
danych [EDP], Usługi komputerowe do analizy danych, 
Odzyskiwanie danych komputerowych, Projektowanie, 
konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, 
Opracowywanie metod pomiarowych i testujących, Obsłu-
giwanie wyszukiwarek, 45 Doradztwo prawne w dziedzinie 
opodatkowania, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, 
Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, Usługi prawne związane z tworzeniem i reje-
stracją firm, Udzielanie informacji związanej ze sprawami 
prawnymi, Sprawdzanie standardów i praktyk w celu za-
pewnienia zgodności z prawami i regulacjami.

(210) 549480 (220) 2022 11 22
(731) RESORREX SHOP & SERVICE SPÓŁKA JAWNA MAREK 

NOWAK I BARTŁOMIEJ PIWEK, Macierzysz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESORREX SHOP & SERVICE

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria 
do pojazdów, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
Instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samo-
chodach, Konserwacja i naprawa silników, Konserwacja silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Konserwacja silni-
ków spalinowych, Naprawa maszyn budowlanych i sprzętu 
budowlanego, Naprawa osi do pojazdów, Przegląd silników, 
Przegląd maszyn, Regeneracja silników.

(210) 549482 (220) 2022 11 22
(731) CENTRUM ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SPINETIC
(510), (511) 10 Urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-
-rehabilitacyjnych, Urządzenia do rehabilitacji medycznej, 
Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, 
Urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji 
medycznej, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabili-
tacji, Bieżnie stacjonarne do użytku medycznego w ćwicze-
niach fizjoterapeutycznych, Sprzęt do stymulacji elektronicz-
nej do fizjoterapii, Steppery do użytku w fizjoterapii, Urządze-
nia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia do leczenia trądzi-
ku, Lasery do celów medycznych, Lasery półprzewodnikowe 
do celów medycznych, Lasery z możliwością wytwarzania 
pulsującej wiązki laserowej [do celów medycznych], Aparaty 
do masażu wibracyjnego, Przyrządy do masażu estetycz-
nego, Elektryczne urządzenia do masażu do użytku osobi-
stego, Elektryczne urządzenia do masażu głowy do użytku 
komercyjnego, Elektryczne urządzenia do masażu głowy 
do użytku domowego, Fotele do masażu z wbudowanymi 
urządzeniami do masażu, Nieelektryczne urządzenia do ma-
sażu, Urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, Urzą-
dzenia do masażu, Urządzenia do masażu ciała, Urządzenia 
do masażu [do celów medycznych], Urządzenia do masażu, 
elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do masażu gene-
rujące wibracje, Urządzenia do masażu pleców, Urządzenia 
do masażu szyi i ramion, Urządzenia do masażu szyi, Urzą-
dzenia do masażu stóp, Wkładki z podparciem łuku stopy 
do obuwia ortopedycznego, Wkładki z podparciem łuku sto-
py do obuwia, 28 Kombinezony do elektrycznej stymulacji 
mięśni do użytku w sporcie, Samoprzyczepne pasy brzusz-
ne, elektryczne, do stymulacji mięśni, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 44 Usługi 
oceny medycznej świadczone dla pacjentów rehabilitowa-
nych w celu prowadzenia leczenia i oceny jego efektyw-
ności, Opracowywanie indywidualnych programów reha-
bilitacji fizycznej, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń 
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Zapewnianie 
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Fizjoterapia, 
Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, Usługi 
klinik medycznych, Usługi badań przesiewowych w kierunku 
zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi diagnostyki medycznej 
[testy i analizy], Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi klinik 
zdrowia [medyczne], Usługi medyczne, Usługi psychologów, 
Masaże, Masaż tkanek głębokich, Masaż, Chiropraktyka [na-
stawianie kręgosłupa], Usługi terapeutyczne.
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(210) 549484 (220) 2022 11 22
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA FUTURE
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, Oprogramowanie logistyczne, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi wprowadza-
nia produktów na rynek, Badanie rynku, Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla 
franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą 
w zakresie marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu 
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biz-
nesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem fran-
czyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki 
na rzecz innych osób, 36 Usługi inwestycyjne, Inwestycje 
kapitałowe, Usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka, 
Finansowanie projektów rozwojowych, Rozwijanie port-
feli inwestycyjnych, Pozyskiwanie inwestycji finansowych, 
Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, 
Usługi inwestycyjne i pozyskiwania funduszy w obszarach 
nowych technologii, e-commerce, q-commerce, e-grocery, 
foodtech, retail automation oraz sklepów autonomicznych, 
Usługi płatności finansowych, Przelewy i transakcje finanso-
we oraz usługi płatnicze, Usługi dotyczące kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart 
płatniczych, 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo w zakresie sztucznej inte-
ligencji, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi naukowe 
i technologiczne w zakresie sztucznej inteligencji i analizy 
danych, Badania i analizy naukowe, Prace badawczo-rozwo-
jowe nad nowymi produktami, Opracowywanie produktów, 
Usługi projektowania, Projektowanie i opracowywanie pro-
gramów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-
-biznesowych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), Projektowanie i opracowywanie nowych technologii 
na rzecz osób trzecich.

(210) 549485 (220) 2022 11 22
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żabka future

(531) 26.04.02, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 

w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, Oprogramowanie logistyczne, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi wprowadza-
nia produktów na rynek, Badanie rynku, Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla 
franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą 
w zakresie marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu 
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biz-
nesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem fran-
czyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki 
na rzecz innych osób, 36 Usługi inwestycyjne, Inwestycje 
kapitałowe, Usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka, 
Finansowanie projektów rozwojowych, Rozwijanie port-
feli inwestycyjnych, Pozyskiwanie inwestycji finansowych, 
Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, 
Usługi inwestycyjne i pozyskiwania funduszy w obszarach 
nowych technologii, e-commerce, q-commerce, e-grocery, 
foodtech, retail automation oraz sklepów autonomicznych, 
Usługi płatności finansowych, Przelewy i transakcje finanso-
we oraz usługi płatnicze, Usługi dotyczące kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart 
płatniczych, 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo w zakresie sztucznej inte-
ligencji, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi naukowe 
i technologiczne w zakresie sztucznej inteligencji i analizy 
danych, Badania i analizy naukowe, Prace badawczo-rozwo-
jowe nad nowymi produktami, Opracowywanie produktów, 
Usługi projektowania, Projektowanie i opracowywanie pro-
gramów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-
-biznesowych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), Projektowanie i opracowywanie nowych technologii 
na rzecz osób trzecich.

(210) 549489 (220) 2022 11 22
(731) PTASIŃSKA-OLECH MAGDALENA DIGNIS DESIGN, 

Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIGNIS DESIGN

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Plakaty z papieru, Plakaty 
wykonane z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Oprawione plakaty, Plakaty z kartonu, Plakaty reklamowe, 
18 Obroże, Obroże dla kotów, Obroże dla psów, Obroże dla 
zwierząt, Obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwie-
rząt domowych zawierające informacje medyczne, Skórzane 
smycze, Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, Smycze dla 
zwierząt domowych, Wyroby rymarskie ze skóry, Odzież dla 
psów, Odzież dla zwierząt, Odzież dla zwierząt domowych, 
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Okrycia dla kotów, Okrycia dla psów, Okrycia dla zwierząt, 
Peleryny dla zwierząt domowych, Płaszcze przeciwdeszczo-
we dla psów domowych, Ubranka dla zwierząt, Uprzęże dla 
zwierząt, Uprząż wykonana ze skóry, Uprzęże.

(210) 549495 (220) 2022 11 23
(731) SALUS MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALUS MED

(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów i warsztatów [szkolenia], Doradztwo zawodowe 
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Medyczne usługi 
edukacyjne, 44 Usługi informacyjne w zakresie opieki me-
dycznej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi medyczne, 
Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała czło-
wieka, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
Usługi obrazowania medycznego, Usługi oceny medycznej, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, 
Usługi pomocy medycznej, Usługi poradnictwa medycz-
nego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Rehabilita-
cja fizyczna, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń 
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Zapewnianie 
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej.

(210) 549496 (220) 2022 06 01
(731) Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, Budapeszt, HU
(540) (znak słowny)
(540) Adventum Group
(510), (511) 35  Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, Usługi administracyjne w zakresie programów 
przekazywania udziałów pracownikom, Usługi w zakresie 
kupna, Usługi agencji zakupu, Usługi doradcze i konsultingo-
we w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Pozy-
skiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży 
towarów, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzeda-
ży i zakupu towarów, Usługi doradcze dotyczące zakupu to-
warów na rzecz osób trzecich, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie nabywania towarów i usług, Zarządzanie handlowe w za-
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, 
na rzecz innych, Zapewnianie konsumentom rekomendacji 
o towarach w celach handlowych, Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, Organizowanie za-
kupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie po-
równywania cen, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Informacje 

na temat metod sprzedaży, Subskrypcje pakietów mediów 
informacyjnych, Prenumeraty dzienników elektronicznych, 
Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych 
baz danych, Usługi agencji eksportowych, Usługi w zakre-
sie promocji eksportu, Udzielanie porad dla konsumentów 
o produktach, Administrowanie sprzedażą, Usługi zarzą-
dzania sprzedażą, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży 
i programów sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących 
sprzedaży handlowej, Udostępnianie informacji o produk-
tach konsumenckich, Zarządzanie w zakresie zamówień, Or-
ganizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja 
subskrypcji usług internetowych, Handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi informacyj-
ne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów do makijażu, Usługi informacyjne i poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pie-
lęgnacyjnych, Usługi izby handlowej w zakresie promocji 
handlu, Usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsię-
biorstw, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo-
darczych, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji han-
dlowych i umów handlowych, Negocjowanie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem 
systemów telekomunikacji, Negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, Usługi doradcze zwią-
zane z transakcjami handlowymi, Negocjowanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Pośrednictwo w działalności 
handlowej dla osób trzecich, Informacje i doradztwo w za-
kresie handlu zagranicznego, Udostępnianie porad doty-
czących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, 
Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprze-
daży, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzeda-
ży, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając 
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych do-
stawców, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług 
ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygod-
nego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywa-
nia i kupowania tych usług, Rozpowszechnianie wykazów 
nazwisk i adresów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], 
Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej, Organizowanie usług wynika-
jących z umów z osobami trzecimi [handel], Gromadzenie 
proponowanych ofert w przetargach, Elektroniczne prze-
twarzanie zamówień, Usługi w zakresie zamówień na rzecz 
osób trzecich, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie 
świadczenia usług, Telemarketing, Organizowanie prezenta-
cji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprze-
dażą produktów, Pośrednictwo w kontraktach na kupno 
i sprzedaż produktów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trze-
cich związanych ze sprzedażą towarów, Usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, Nabywanie towarów i usług dla innych 
firm, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, 
Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, 
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsump-
cyjnych za pośrednictwem Internetu, Usługi administracyjne 
w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, 
Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biuro-
we, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, Wydawanie kart przedpłaconych 
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i bonów, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
wycen, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi de-
pozytów sejfowych.

(210) 549500 (220) 2022 11 23
(731) VOLTEA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łochowo

(540) (znak słowny)
(540) cameleon
(510), (511) 11 Urządzenia do oświetlenia, lampy, klosze 
do lamp, oprawy oświetleniowe, żarówki LED.

(210) 549506 (220) 2022 11 22
(731) DŁUGAJCZYK DOMINIK DOVEM, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zmyjto

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.02, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 1 Środki do konserwacji cementu, Środki kon-
serwujące do metali [chemiczne], Środki do konserwacji 
betonu, z wyjątkiem farb i olejów, Preparaty do konserwacji 
cegły [z wyjątkiem farb i olejów], Preparaty do konserwacji 
cementu (z wyjątkiem farb i olejów), Mieszanki do konserwa-
cji cementu [z wyjątkiem farb lub olejów], Środki konserwu-
jące do betonu (poza farbami i olejami), Surfaktanty do użyt-
ku w konserwacji betonu, Preparaty do konserwacji płytek 
[z wyjątkiem farb i olejów], Środki do konserwacji murów 
[z wyjątkiem farb i olejów], Mieszanki do konserwacji prac 
murarskich [z wyjątkiem farb lub olejów], Środki konserwu-
jące odporne na wpływy atmosferyczne [chemiczne, inne 
niż farby], Preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, 
z wyjątkiem farb i olejów, Chemiczne środki konserwujące 
do użytku w produkcji szerokiej gamy chemikaliów, Prepa-
raty do konserwacji murarki i kamieniarki (z wyjątkiem farb 
i olejów), Środki konserwujące do powierzchni budynków 
[chemiczne] inne niż farby lub oleje, Środki konserwujące 
do betonu (z wyjątkiem farb i olejów), Środki impregnujące 
do betonu, Mieszanki do impregnacji wodoodpornej [inne 
niż farby], Preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpor-
nej murów, Powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki 
chemiczne], Preparaty do impregnacji wodoodpornej spo-
iw, z wyjątkiem farb, Chemikalia do impregnacji wodoodpor-
nej spoiw, z wyjątkiem farb, Dodatki chemiczne do użytku 
w impregnacji wodoodpornej betonu, Dodatki chemiczne 
do użytku w impregnacji wodoodpornej asfaltu, Mieszanki 
uodparniające na czynniki pogodowe [chemikalia] do im-
pregnacji betonu, Membrany do impregnacji wodoodpor-
nej w postaci płynów chemicznych do użytku w budow-
nictwie, Powłoki ochronne do impregnacji wodoodpornej 
powierzchni budynków [inne niż farby lub oleje], Impregna-
ty do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby 
lub oleje], Preparaty utwardzające, Preparaty hydrofobowe 
[chemiczne], Preparaty chemiczne ropopochodne, Prepara-
ty chemiczne dla przemysłu, Preparaty chemiczne do kon-
densacji, Preparaty chemiczne do użytku przemysłowego, 
Preparaty do odklejania i odłączania, Preparaty do czyszcze-
nia przemysłowego stosowane w procesach produkcyjnych, 
Preparaty czyszczące na bazie rozpuszczalników do usu-
wania tłuszczu podczas procesów wytwarzania, Preparaty 

chemiczne do matowienia emalii, Preparaty chemiczne 
do zapobiegania pleśni, Preparaty chemiczne o właściwo-
ściach antystatycznych, Preparaty chemiczne do użytku przy 
usuwaniu osadów z metali, Preparaty chemiczne do użytku 
w produkcji wosków do podłóg, 2 Preparaty do konserwacji 
i zabezpieczania, Mieszanki do konserwacji betonu [farby], 
Oleje do konserwacji drewna, Środki do konserwacji drew-
na, Karbonyl [do konserwacji drewna], Preparaty do konser-
wacji powierzchni murowanych, Mieszanki do konserwacji 
cementu [farby], Materiały do konserwacji budynków [farby], 
Oleje tungowe do konserwacji drewna, Olej do konserwacji 
torów do kręgli, Środki do konserwacji drewna do ogrodzeń, 
Preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji, Mieszanki 
do konserwacji konstrukcji z cegieł [farby], Mieszanki po-
włokowe do konserwacji kamieniarki [farby lub oleje], Mie-
szanki powłokowe do konserwacji betonu [farby lub oleje], 
Powłoki do impregnacji wodoodpornej [farby], Preparaty 
do impregnacji wodoodpornej [farby], Mieszaniny do im-
pregnacji wodoodpornej [farby], Powłoki do impregnacji 
wodoodpornej [chemiczne, farby], Mieszanki do impregna-
cji wodoodpornej w postaci farb, Powłoki do impregnacji 
wodoodpornej [z wyjątkiem chemikaliów], Powłoki ochron-
ne do impregnacji wodoodpornej powierzchni budynków 
[farby], Niemetalowe materiały do impregnacji wodood-
pornej w postaci farb, Środki konserwujące cement [farby], 
3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki czyszczą-
ce, Żrące środki czyszczące, Aerozole czyszczące, Preparaty 
czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Amoniak 
do czyszczenia, Krochmal do czyszczenia, Pianka do czysz-
czenia, Płyny do czyszczenia, Preparaty czyszczące do ka-
mieniarki, Preparaty czyszczące do dywanów, Ściereczki 
nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, 
Ściereczki nasączone preparatem czyszczącym do czysz-
czenia okularów, Preparaty czyszczące do samochodów, 
Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Środki czysz-
czące do zamrażarek, Środki czyszczące do szkła, Preparaty 
czyszczące do piekarników, Środki czyszczące do metalu, 
Środki czyszczące do kamienia, Środek do czyszczenia me-
bli, Środek do czyszczenia czajników, Środki do czyszczenia 
dywanów, Płyny do czyszczenia zębów, Szampony do czysz-
czenia dywanów, Środki do czyszczenia chromu, Preparaty 
do czyszczenia zębów, Środki do czyszczenia zębów, Miesza-
niny do czyszczenia ubikacji, Preparaty do czyszczenia tapet, 
Preparaty do czyszczenia podłóg, Preparaty do czyszczenia 
szkła, Środki do czyszczenia toalet, Pasty do czyszczenia bu-
tów, Środki do czyszczenia pojazdów, Środki odtłuszczające 
do czyszczenia, Środki do czyszczenia tapicerki, Preparaty 
do czyszczenia tkanin, Środki do czyszczenia kuwet, Mie-
szanki czyszczące do usuwania plam, Substancje czyszczące 
do użytku domowego, Czyszczące rozpuszczalniki o właści-
wościach emulgujących, Chusteczki nasączone preparata-
mi czyszczącymi, Środki czyszczące do użytku domowego, 
Preparaty chemiczne do prania, Preparaty do prania che-
micznego, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użyt-
ku domowego, Płyny do prania chemicznego, Chemiczne 
produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pra-
nie], Środki do usuwania rdzy, Preparaty do usuwania rdzy, 
Preparaty do usuwania pleśni, Preparaty do udrażniania rur, 
Preparaty do usuwania wosku, Preparaty do usuwania tłusz-
czu, Preparaty do odnawiania i polerowania, Preparaty od-
tłuszczające na bazie rozpuszczalnika, Środki do usuwania 
wosku z podłóg [preparaty do szorowania], 35 Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czysz-
czenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
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w związku z preparatami do konserwacji i zabezpieczania, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do kon-
serwacji i zabezpieczania, Doradztwo w zakresie wprowa-
dzania do obrotu produktów chemicznych, Doradztwo 
w zakresie marketingu produktów chemicznych, Promocja 
sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Udostępnianie analiz 
sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje sprze-
daży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usługi tworze-
nia kontaktów sprzedażowych, Informacje na temat metod 
sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządza-
nie personelem zajmującym się sprzedażą, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], Administrowanie odnoszące się do metod sprze-
daży, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Negocjowa-
nie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, Informacje na temat rankingu 
sprzedaży produktów, Zarządzanie programami motywa-
cyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Promowanie sprze-
daży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla 
klientów, Marketing dotyczący promocji, Promocyjne usługi 
handlowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi promocyj-
ne i reklamowe, Usługi w zakresie promocji.

(210) 549507 (220) 2022 11 22
(731) POLSKIE INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL INS POLSKIE INSTALACJE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.20, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sys-
temów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), In-
stalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Odnawianie instalacji 
klimatyzacyjnych, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Usłu-
gi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Modernizacja in-
stalacji do klimatyzacji budynków, Regularne serwisowanie 
urządzeń do klimatyzacji, Usługi mycia sprzętu do klimaty-
zacji, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, 
Konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyj-
nych, Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, 
Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Usługi 
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Usługi 
uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyza-
cyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimaty-
zacyjnych, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji budynków, Naprawa lub konserwacja urządzeń 

klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], Instalacja urzą-
dzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
urządzeń do klimatyzacji, Budowa szybów wentylacyjnych, 
Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Naprawa urządzeń 
do wentylacji, Usługi czyszczenia przewodów wentyla-
cyjnych, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, 
Regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, Naprawa 
i konserwacja urządzeń do wentylacji, Instalacja systemów 
do wentylacji i usuwania kurzu, Instalacja i naprawa wycią-
gów wentylacyjnych do kuchni, Konserwacja urządzeń au-
tomatycznych, Naprawa lub konserwacja automatów sprze-
dających, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, 
Instalacja i naprawa automatów do sprzedaży, Konserwacja 
i naprawa szlabanów automatycznych, Konserwacja i napra-
wa instalacji drzwi automatycznych, Naprawa i konserwacja 
automatycznych skrzyni biegów, Konserwacja i naprawa 
dotyczące automatów do zamykania drzwi, Usługi dorad-
cze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, 
Naprawa automatycznych podajników paszy dla hodowla-
nych zwierząt gospodarskich, Przegląd maszyn, Serwis urzą-
dzeń elektronicznych, Regularne serwisowanie urządzeń 
do ogrzewania, Regularne serwisowanie urządzeń do chło-
dzenia, Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Serwis i na-
prawa urządzeń do podnoszenia, Konserwacja, serwis, stro-
jenie i naprawa silników, Instalacja urządzeń do chłodzenia, 
Konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, Naprawa 
i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwa-
cja urządzeń i instalacji do chłodzenia, Instalacja urządzeń 
do ogrzewania i chłodzenia, Naprawa i konserwacja układów 
chłodzenia w pojazdach mechanicznych, Usługi doradcze 
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
Naprawa urządzeń ogrzewczych, Montaż instalacji central-
nego ogrzewania, Montaż urządzeń centralnego ogrzewa-
nia, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja 
elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, Modernizacja 
instalacji do ogrzewania budynków, Konserwacja i naprawa 
ogrzewania towarzyszącego, Budowa instalacji do ogrze-
wania geotermicznego, Montaż i konserwacja instalacji 
ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji 
ogrzewania słonecznego, Budowa komunalnych instalacji 
do ogrzewania geotermicznego, Instalacja ogrzewania wy-
korzystującego efekt prądów naskórkowych, Instalacja urzą-
dzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, Instalo-
wanie systemów rur przewodzących gazy, Montaż instalacji 
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Naprawa lub 
konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, Instalacja ga-
zociągów i wodociągów, Naprawa systemów doprowadza-
nia gazu, Renowacja instalacji elektrycznych, Montaż instala-
cji przemysłowych, Instalacja urządzeń elektrycznych, Insta-
lacja gazociągów, Instalacja rurociągów, Montaż [instalacja] 
instalacji maszynowych, Instalacja sprzętu hydraulicznego, 
Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja maszyn przemy-
słowych, Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja 
systemów zabezpieczających, Konserwacja instalacji prze-
mysłowych, Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
Odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słonecz-
ną, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji ener-
gii, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, 
Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, 
Renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji 
elektrycznej, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania 
energii, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania ener-
gii, Konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elek-
trycznych, Usługi informacyjne związane z instalacją syste-



Nr  ZT51/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 61

mów zabezpieczających, Instalacja, naprawa i konserwacja 
sprzętu grzewczego, 42 Usługi projektowania, Projektowa-
nie systemów elektrycznych, Projektowanie systemów elek-
tronicznych, Projektowanie systemów pomiarowych, Usługi 
projektowania technicznego związane z urządzeniami i in-
stalacjami do chłodzenia, Projektowanie i planowanie tech-
niczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie ogrzewania, 
Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami 
do ogrzewania, Projektowanie instalacji i urządzeń prze-
mysłowych, Usługi projektowania technicznego związane 
z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, Usługi projekto-
wania technicznego związane z instalacjami do zaopatrze-
nia w wodę, Projektowanie sprzętu do automatyzacji biura, 
Tworzenie programów kontrolnych do automatycznego po-
miaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, 
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie projek-
towania, Projektowanie produktów przemysłowych.

(210) 549508 (220) 2022 11 22
(731) DRAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Maksymilianowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAKE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 01.15.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.13

(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z na-
pojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego związane 
z napojami bezalkoholowymi, Zaopatrzenie osób trzecich 
w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsię-
biorców], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z cze-
koladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
filiżanek i szklanek, Usługi handlu detalicznego związane 
z filiżankami i szklankami, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sło-
dyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
barowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
barowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kielisz-
ków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kieliszków, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie szklanych karafek, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie szklanych karafek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie karafek na wino, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie karafek na wino, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie karafek na alkohol, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie karafek na alkohol, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie otwieraczy do butelek, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie otwieraczy do butelek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie otwieraczy do wina, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie otwieraczy do wina, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produk-
cji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepa-

ratami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Bezob-
sługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napo-
jów, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich 
dotyczących żywności lub napojów, Usługi sprzedaży deta-
licznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usłu-
gi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie arty-
kułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami 
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kamieniami chło-
dzącymi do drinków, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kamieniami chłodzącymi do drinków, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z lodówkami na napoje alkoholowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oliwami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z oliwkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wędlinami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z serami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z orzechami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suszonymi owocami, Usługi sprzedaży deta-
licznej 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 sprzeda-
ży hurtowej w związku z miodami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z miodami pitnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z miodami pitnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z octami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z octami.

(210) 549510 (220) 2022 11 23
(731) FABRYKA ARMATUR JAFAR SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JA JAFAR

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Budowlane 
materiały metalowe, Przenośne metalowe konstrukcje bu-
dowlane, Materiały metalowe do budowy dróg żelaznych, 
Metalowe pokrycia drogowe, Przewody metalowe, Liny 
i druty z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby metalowe, 
Rury i rurki metalowe, Kasy pancerne, Produkty metalowe 
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do użytku w budownictwie, Rudy (kruszce), przetworzone 
rudy metali, Kształtki rurowe metalowe, Metalowe łączniki 
do rur, Skrzynki metalowe, Obudowy metalowe, 11 Urzą-
dzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, go-
towania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę, Instalacje sanitarne, Armatura wodno-kanalizacyj-
na, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych 
oraz przewodów wodnych lub gazowych, Regulatory gazu, 
Piecyki gazowe, Bojlery gazowe, Grzejniki gazowe, Gazowe 
podgrzewacze wody, Gazowe promienniki ciepła, Instala-
cje do oczyszczania gazu, Urządzenia i instalacje grzewcze 
na gaz, Instalacje do spalania gazów, Przewody i urządzenia 
do transportu gazów spalinowych, Akcesoria zabezpiecza-
jące do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Urządzenia 
do nadzoru ciśnienia, Zawory termostatyczne, parowe, kulo-
we, Zawory do grzejników, Zawory do rur, Zawory do klima-
tyzatorów, Zawory kontroli poziomu, Zawory bezpieczeń-
stwa do wodociągów, Zawory odcinające do regulowania 
gazu, Zawory stanowiące części systemów zraszaczy, Zawo-
ry regulujące do wody, Zawory sterownicze termostatyczne 
do instalacji grzewczych, Zawory jako części instalacji sani-
tarnych, Urządzenia do regulacji ciepła, Urządzenia kontro-
lujące temperaturę i reagujące na nią do grzejników central-
nego ogrzewania, Wentylatory do użytku domowego i prze-
mysłowego, Wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, 
Wentylatory do wymienników ciepła, Wentylatory do klima-
tyzacji, Wentylatory do kominów, Zasuwy [ogrzewnictwo], 
Przepustnice przeciwpożarowe, Przepustnice regulujące po-
wietrze, Przepustnice do instalacji wentylacyjnych, Hydranty, 
Obudowy filtrów do oczyszczania wody, Obudowy do lamp, 
Obudowy wanien i kabin prysznicowych, Filtry do instalacji 
przemysłowych, Filtry do urządzeń wodnych, Filtry do od-
sysaczy gazów i dymu, Instalacje do filtrowania wody, Filtry 
powietrza do użytku domowego oraz do instalacji prze-
mysłowych, Zraszacze ogrodowe automatyczne, Zraszacze 
do nawadniania, Urządzenia do dostarczania wody pitnej.

(210) 549511 (220) 2022 11 23
(731) FABRYKA ARMATUR JAFAR SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JA

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Budowlane 
materiały metalowe, Przenośne metalowe konstrukcje bu-
dowlane, Materiały metalowe do budowy dróg żelaznych, 
Metalowe pokrycia drogowe, Przewody metalowe, Liny 
i druty z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby metalowe, 
Rury i rurki metalowe, Kasy pancerne, Produkty metalowe 
do użytku w budownictwie, Rudy (kruszce), przetworzone 
rudy metali, Kształtki rurowe metalowe, Metalowe łączniki 
do rur, Skrzynki metalowe, Obudowy metalowe, 11 Urzą-
dzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, go-
towania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę, Instalacje sanitarne, Armatura wodno-kanalizacyj-
na, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych 

oraz przewodów wodnych lub gazowych, Regulatory gazu, 
Piecyki gazowe, Bojlery gazowe, Grzejniki gazowe, Gazowe 
podgrzewacze wody, Gazowe promienniki ciepła, Instala-
cje do oczyszczania gazu, Urządzenia i instalacje grzewcze 
na gaz, Instalacje do spalania gazów, Przewody i urządzenia 
do transportu gazów spalinowych, Akcesoria zabezpiecza-
jące do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Urządzenia 
do nadzoru ciśnienia, Zawory termostatyczne, parowe, kulo-
we, Zawory do grzejników, Zawory do rur, Zawory do klima-
tyzatorów, Zawory kontroli poziomu, Zawory bezpieczeń-
stwa do wodociągów, Zawory odcinające do regulowania 
gazu, Zawory stanowiące części systemów zraszaczy, Zawo-
ry regulujące do wody, Zawory sterownicze termostatyczne 
do instalacji grzewczych, Zawory jako części instalacji sani-
tarnych, Urządzenia do regulacji ciepła, Urządzenia kontro-
lujące temperaturę i reagujące na nią do grzejników central-
nego ogrzewania, Wentylatory do użytku domowego i prze-
mysłowego, Wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, 
Wentylatory do wymienników ciepła, Wentylatory do klima-
tyzacji, Wentylatory do kominów, Zasuwy [ogrzewnictwo], 
Przepustnice przeciwpożarowe, Przepustnice regulujące po-
wietrze, Przepustnice do instalacji wentylacyjnych, Hydranty, 
Obudowy filtrów do oczyszczania wody, Obudowy do lamp, 
Obudowy wanien i kabin prysznicowych, Filtry do instalacji 
przemysłowych, Filtry do urządzeń wodnych, Filtry do od-
sysaczy gazów i dymu, Instalacje do filtrowania wody, Filtry 
powietrza do użytku domowego oraz do instalacji prze-
mysłowych, Zraszacze ogrodowe automatyczne, Zraszacze 
do nawadniania, Urządzenia do dostarczania wody pitnej.

(210) 549512 (220) 2022 11 22
(731) DUFAJ-INGLOT PAULINA, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) MIGMEES
(510), (511) 37 Tynkowanie, 41 Fotografia.

(210) 549518 (220) 2022 11 22
(731) DIRECT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 
27.05.22, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 44 Usługi solarium.

(210) 549519 (220) 2022 11 22
(731) DIRECT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SUNVEGAS
(510), (511) 44 Usługi solarium.

(210) 549521 (220) 2022 11 22
(731) FUNDACJA SAMOTNA MAMA, Włocławek
(540) (znak słowny)
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(540) WŁOCŁAWSKI FESTIWAL WŁOSKIEJ MUZYKI 
OPEROWEJ „BELCANTO PER SEMPRE”

(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, Organizowanie konkursów 
(edukacja i rozrywka).

(210) 549522 (220) 2022 11 23
(731) ECO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.15.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe przewody i rury, Rury stalowe, 
w tym walcowane, łuszczone lub uziemione, Rury stalowe 
zwijane na gorąco, Rury i rurki metalowe, Rury metalowe, 
Rury i rurki ze stali, Rury ze stali nierdzewnej, Rury ze sta-
li najwyższej jakości, Konstrukcje stalowe, Wyroby ze stali, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akce-
soriami metalowymi, 37 Montaż instalacji kanalizacyjnych, 
gazowych i wodociągowych, Montaż instalacji na placach 
budowy, Montaż instalacji przemysłowych, Usługi montażo-
we rusztowań budowlanych, Budowa stalowych wyrobów, 
Spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, 
Wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych.

(210) 549525 (220) 2022 11 23
(731) The Institute of Internal Auditors, Inc., Lake Mary, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.03, 26.04.04, 26.04.06, 26.03.06, 26.03.07, 
26.07.25

(510), (511) 35 Usługi świadczone przez stowarzyszenia, 
mianowicie, promowanie interesów audytorów wewnętrz-
nych oraz rozwoju praktyki audytorów wewnętrznych, 
Usługi dla biznesu, mianowicie promowanie interesów 
zawodu audytora wewnętrznego oraz związanych z nim 
regulacji i zasad poprzez ustalanie, utrzymywanie oraz 
zapewnianie standardów, które określają jednolity proces 
dokonywania audytu wewnętrznego osobiście oraz w for-
mie wirtualnej oraz raportowania w zakresie biznesowego 
środowiska kontroli wewnętrznej, 36 Udzielanie informacji 
dotyczących biznesowego środowiska kontroli wewnętrz-
nej, Przetwarzanie informacji dotyczących biznesowego 
środowiska kontroli wewnętrznej, Usługi w zakresie audytu 
wewnętrznego, mianowicie pozyskiwanie danych, prze-
twarzanie danych, badanie oraz raportowanie w zakresie 
biznesowego środowiska kontroli wewnętrznej, Analiza 

biznesowego środowiska kontroli wewnętrznej, mianowi-
cie zbieranie i analiza danych dotyczących przedsiębior-
stwa, danych o wynikach oraz innych źródeł informacji 
do celów audytu wewnętrznego, 41 Usługi edukacyjne, 
mianowicie organizowanie i prowadzenie konferencji 
edukacyjnych, kursów, seminariów, warsztatów oraz we-
binarów w dziedzinie audytu wewnętrznego, Usługi w za-
kresie testów edukacyjnych, mianowicie opracowywanie, 
przeprowadzanie, administrowanie oraz zliczanie wyników 
testów w zakresie audytu wewnętrznego, Testowanie, ana-
liza oraz ocena wiedzy, umiejętności oraz zdolności innych 
osób w celu certyfikacji oraz recertyfikacji w zakresie audy-
tu wewnętrznego, Organizowanie i prowadzenie konferen-
cji edukacyjnych, Organizowanie seminariów, Zapewnianie 
stacjonarnych oraz zdalnych zajęć, seminariów oraz warsz-
tatów w dziedzinie audytu wewnętrznego.

(210) 549526 (220) 2022 11 23
(731) KITTEL-ZAMOJDA MAGDALENA, ZAMOJDA MARCIN 

KZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA  
M. KITTEL-ZAMOJDA I M. ZAMOJDA, Piła

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KZ KITTEL ZAMOJDA NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.01.11, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Au-
kcje nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieru-
chomościami, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieru-
chomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 Udzielanie infor-
macji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, Udzielanie gwarancji 
finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomo-
ściach, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Ubez-
pieczenie dla właścicieli nieruchomości, Usługi w zakresie 
nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wynajem nierucho-
mości i majątku, Administrowanie domami czynszowymi, 
Administrowanie nieruchomościami, Agencja wynajmu za-
kwaterowania [mieszkania], Agencje mieszkaniowe [miesz-
kania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje 
nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, Agencje wynajmu zakwaterowania w domach 
opieki, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Do-
radztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji doty-
czących nieruchomości, Finansowanie inwestycji budow-
lanych, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finan-
sowanie projektów deweloperskich, Nabywanie gruntów 
przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości 
[dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz 
osób trzecich, Organizowanie finansowania w zakresie 
operacji budowlanych, Organizowanie finansowania zaku-
pu nieruchomości, Organizowanie ograniczonej własności 
nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pobie-
ranie czynszów, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Skompu-
teryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, 
Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji doty-
czących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji dotyczą-
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cych kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących 
majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości 
za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieru-
chomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieru-
chomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi dorad-
cze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowania nierucho-
mości, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania gruntu 
[w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania nieruchomo-
ści, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiada-
nia własności na rzecz osób trzecich, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie porozumień 
dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nierucho-
mości, Usługi zarządzania majątkiem, Usługi zarządzania 
majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem, Usłu-
gi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarzą-
dzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, 
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budyn-
ków, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osie-
dli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiekta-
mi rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządza-
nia własnością wakacyjną [timeshare], Usługi znajdowania 
mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usłu-
gi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane 
ze współwłasnością nieruchomości, Wybór i nabywanie 
nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wycena i zarzą-
dzanie nieruchomościami, Wynajem sal wystawowych, Wy-
najem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie cen-
trów handlowych, Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego 
-), Zapewnianie środków finansowych na rozwój nierucho-
mości, Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie 
stałego zamieszkania, Zapewnienie finansowania rozbudo-
wy nieruchomości, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie 
domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami nie-
mieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości.

(210) 549527 (220) 2022 11 23
(731) KITTEL-ZAMOJDA MAGDALENA, ZAMOJDA MARCIN 

KZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA  
M. KITTEL-ZAMOJDA I M. ZAMOJDA, Piła

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KZ

(531) 26.01.03, 26.01.11, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Aukcje 
nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, 
Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi reklamowe do-
tyczące nieruchomości, 36 Udzielanie informacji dotyczących 
rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nie-
ruchomości, Udzielanie gwarancji finansowych dotyczących 
zabezpieczeń na nieruchomościach, Ubezpieczenie wyposa-
żenia nieruchomości, Ubezpieczenie dla właścicieli nierucho-
mości, Usługi w zakresie nieruchomości, Pobieranie czynszu, 
Wynajem nieruchomości i majątku, Administrowanie domami 
czynszowymi, Administrowanie nieruchomościami, Agencja 
wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje mieszka-
niowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 
Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Agencje wynajmu zakwaterowania w do-
mach opieki, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, 
Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie pro-
jektów deweloperskich, Nabywanie gruntów przeznaczonych 
do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizo-
wanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Orga-
nizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowa-
nie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszów, Pomoc w zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nie-
ruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne doty-
czące nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie infor-
macji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem 
Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczą-
cych majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości przy zaku-
pie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowi-
zję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 
Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi 
depozytowe w zakresie nieruchomości, Usługi doradcze do-
tyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości 
korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące własności nieru-
chomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania grun-
tu, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi 
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nabywania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, Usługi 
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usłu-
gi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], 
Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
Usługi zarządzania majątkiem, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym związane z ogrodnictwem, Usługi zarządzania 
majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym związane z rolnictwem, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w systemie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlo-
wych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z bu-
dynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowy-
mi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi 
zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], Usługi znajdo-
wania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związane 
ze współwłasnością nieruchomości, Wybór i nabywanie nie-
ruchomości [w imieniu osób trzecich], Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Wynajem sal wystawowych, Wynajem za-
kwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie centrów handlo-
wych, Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego -), Zapewnianie 
środków finansowych na rozwój nieruchomości, Zapewnianie 
stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszka-
nia, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, 
Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie 
gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości.

(210) 549528 (220) 2022 11 23
(731) ZANIEWSKI MACIEJ LUCRO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lucro
(510), (511) 35 Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów, Organizowanie usług 
wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Organi-
zowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Prezento-
wanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców towarów.

(210) 549530 (220) 2022 11 23
(731) GLOBAL BEAUTY GROUP  

ŻANETA GORTAT-STANISŁAWSKA SPÓŁKA JAWNA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Job multiverse.

(531) 01.15.23, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Przetwarzanie danych, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, Rozpowszechnianie reklam 
poprzez Internet, Wynajem przestrzeni reklamowej w Inter-
necie, Leasing billboardów reklamowych, Usługi pośrednic-
twa związane z reklamowaniem, Pośrednictwo w działalno-
ści handlowej dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem 
systemów telekomunikacji, Dostarczanie informacji bizne-
sowych i handlowych online, Usługi pośrednictwa bizneso-
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych in-
westorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, Usługi w zakresie publikowania tekstów re-
klamowych, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Orga-
nizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób 
trzecich, Usługi porównywania cen, Usługi aukcyjne online, 
Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Outsourcing [do-
radztwo handlowe], Analiza rynku, 38 Usługi telekomuni-
kacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali 
w Internecie i innych mediach, Przesyłanie informacji cyfro-
wych, Przesyłanie informacji drogą online, Udostępnianie 
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi zwią-
zane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi teleko-
munikacyjne], Świadczenie usług on-line w zakresie tablic 
ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Udostępnianie 
internetowego forum dyskusyjnego, 45 Usługi serwisów 
społecznościowych online, Usługi tworzenia sieci kontak-
tów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych 
do pobrania.

(210) 549537 (220) 2022 11 23
(731) BŁOTNY MACIEJ PPHU POL-HUNT, Wąsosz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL-HUNT PRODUCENT SZNURÓW HUKOWYCH 

ODSTRASZACZE ZWIERZYNY DZIKIEJ

(531) 03.04.07, 03.04.13, 27.05.01
(510), (511) 13 Artykuły pirotechniczne.

(210) 549540 (220) 2022 11 23
(731) DĘBIŃSKA IZABELA MALI MÓWCY CENTRUM 

DIAGNOZY I TERAPII TWOJEGO DZIECKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MALI MÓWCY CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII 
TWOJEGO DZIECKA

(531) 02.05.22, 02.05.23, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, 44 Usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi.

(210) 549544 (220) 2022 11 23
(731) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) TRID3NT
(510), (511) 1 Nawozy, 5 Pestycydy, fungicydy, herbicydy, in-
sektycydy.

(210) 549545 (220) 2022 11 23
(731) MEB TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) MEB
(510), (511) 7 Elektrownia, generatory energii elektrycznej 
napędzane energią wiatru, turbiny wiatrowe, generatory 
do turbin wiatrowych, maszyny do generowania gazu w dro-
dze elektrolizy, 9 Falowniki fotowoltaiczne, komórki fotowol-
taiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, kalibrowane 
referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje fotowolta-
iczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fo-
towoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia 
do magazynowania energii elektrycznej, ultrakondensatory 
do magazynowania energii, superkondensatory do magazy-
nowania energii, skrzynki bezpiecznikowe, skrzynki do bez-
pieczników elektrycznych, zabezpieczenia przepięciowe, 
stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, ładowarki 
do samochodów elektrycznych, ładowarki samochodowe, 
ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, 
ładowarki do baterii słonecznych, akumulatory do pojazdów 
elektrycznych, elektryczne akumulatory do zasilania pojaz-
dów elektrycznych, układy hybrydowe, przemienniki [in-
wertory] do dostaw energii elektrycznej, kolektory słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, ogniwa słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, przenośne panele sło-
neczne do wytwarzania energii elektrycznej, oprogramowa-
nie, 11 Urządzenia do magazynowania energii cieplnej [ener-
gii słonecznej] do ogrzewania, pompy ciepła, pompy ciepła 
do przetwarzania energii, podgrzewacze wody do powietrz-

nych pomp ciepła, 12 Pojazdy lądowe z napędem elek-
trycznym, samochody z napędem wodorowym, 37 Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i od-
nowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, naprawa lub 
konserwacja generatorów energii elektrycznej, 39 Magazy-
nowanie energii elektrycznej, 40 Wytwarzanie gazu i prądu 
elektrycznego, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie 
systemów fotowoltaicznych, usługi projektowania technicz-
nego związane z elektrowniami, usługi w zakresie Inżynierii 
elektrycznej, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, 
testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, do-
radztwo komputerowe, doradztwo techniczne, doradztwo 
technologiczne, profesjonalne doradztwo w zakresie wydaj-
ności energetycznej w budynkach.

(210) 549547 (220) 2022 11 23
(731) AS CROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) TRIDENT
(510), (511) 1 Nawozy, 5 Pestycydy, Fungicydy, Herbicydy, 
Insektycydy.

(210) 549548 (220) 2022 11 23
(731) UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA- 

-GRUPA PGU, Polanica-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZDROWISKOWE Smaki

(531) 01.15.14, 01.15.15, 05.03.13, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, dietetyczna żywność 
i substancje do użytku leczniczego, suplementy diety dla 
ludzi, 30 Kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, makaron, 
kluski, tapioka i sago, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze 
i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, 
miód, melasa (syropy), przyprawy, przyprawy korzenne, zioła 
suszone, sosy i inne przyprawy, 32 Piwo, napoje bezalkoho-
lowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki 
owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do pro-
dukcji napojów.

(210) 549549 (220) 2022 11 23
(731) MEB TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m e b

(531) 24.17.02, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 9 Akumulatory elektryczne, amperomierze, ba-
terie do oświetlenia, baterie wysokonapięciowe, bezpiecz-
niki topikowe i automatyczne, cewki elektryczne, druty 
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i przewody elektryczne, kable energetyczne, elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenie kon-
trolnopomiarowe 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) 549552 (220) 2022 11 23
(731) MEB TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m e b

(531) 24.17.02, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 7 Elektrownia, generatory energii elektrycznej 
napędzane energią wiatru, turbiny wiatrowe, generato-
ry do turbin wiatrowych, maszyny do generowania gazu 
w drodze elektrolizy, 9 Falowniki fotowoltaiczne, komórki 
fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, 
kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, insta-
lacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej 
[elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowol-
taiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instala-
cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecz-
nej, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, 
ultrakondensatory do magazynowania energii, superkon-
densatory do magazynowania energii, skrzynki bezpiecz-
nikowe, skrzynki do bezpieczników elektrycznych, zabez-
pieczenia przepięciowe, stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, ładowarki do samochodów elektrycznych, 
ładowarki samochodowe, ładowarki baterii elektrycznych, 
ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do baterii słonecz-
nych, akumulatory do pojazdów elektrycznych, elektryczne 
akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, układy 
hybrydowe, przemienniki [inwertory] do dostaw energii 
elektrycznej, kolektory słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarza-

nia energii elektrycznej, oprogramowanie, 11 Urządzenia 
do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] 
do ogrzewania, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwa-
rzania energii, podgrzewacze wody do powietrznych pomp 
ciepła, 12 Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, samo-
chody z napędem wodorowym, 37 Montaż i konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, instalacja ogniw i modułów fo-
towoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, naprawa lub konserwacja ge-
neratorów energii elektrycznej, 39 Magazynowanie energii 
elektrycznej, 40 Wytwarzanie gazu i prądu elektrycznego, 
42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fo-
towoltaicznych, usługi projektowania technicznego zwią-
zane z elektrowniami, usługi w zakresie inżynierii elektrycz-
nej, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, testowanie 
urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, doradztwo 
komputerowe, doradztwo techniczne, doradztwo techno-
logiczne, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności 
energetycznej w budynkach.

(210) 549570 (220) 2022 11 24
 (310) 40-2022-0149791 (320) 2022 08 11 (330) KR
(731) CJ ENM Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M+

(531) 24.17.05, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sklepów detalicznych obejmujące 
płyty DVD, Usługi reklamy i informacji handlowej, Usługi 
sklepów detalicznych obejmujące odzież, Usługi rekla-
mowe, Wynajem powierzchni reklamowych, Organizacja 
imprez dla celów handlowych, promocyjnych i reklamo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Rozpo-
wszechnianie reklam dla osób trzecich za pośrednictwem 
Internetu, Komercyjne administrowanie licencjonowaniem 
towarów i usług osób trzecich, Biznesowe zarządzanie ar-
tystami estradowymi, Zarządzanie bazami danych, Usługi 
pośrednictwa importowo-eksportowego w zakresie cy-
frowych nagrań wideo, Usługi w zakresie zamówień onli-
ne, Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Usługi 
sklepów detalicznych obejmujące artykuły papiernicze, 
Usługi sklepów detalicznych obejmujące torby, Usługi 
sklepów detalicznych obejmujące torebki damskie, Usługi 
sklepów detalicznych obejmujące obuwie, Usługi sklepów 
detalicznych obejmujące parasole, Usługi sklepów detalicz-
nych obejmujące breloczki i kółka do kluczy z ozdobą lub 
dekoracyjną zawieszką, Usługi sklepów detalicznych obej-
mujące elektryczne urządzenia i przyrządy audiowizualne, 
Usługi sklepów detalicznych obejmujące futerały na tele-
fony komórkowe, Usługi sklepów detalicznych obejmujące 
gry i zabawki, Usługi sklepów detalicznych obejmujące lalki, 
Usługi sklepów detalicznych obejmujące biżuterię wykona-
ną z metali szlachetnych, Usługi sklepów detalicznych obej-
mujące kolczyki, Usługi sklepów detalicznych obejmujące 
naszyjniki, Usługi sklepów detalicznych obejmujące nakry-
cia głowy, Usługi sklepów detalicznych obejmujące płyty 
gramofonowe, Usługi sklepów detalicznych obejmujące 
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książki, Usługi pośrednictwa przy zakupie biletów, Usłu-
gi sklepów detalicznych obejmujące wirtualne postacie, 
awatary i emotikony używane w aplikacjach na smartfony 
i tablety, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
pliki graficzne do pobrania, Usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące cyfrowe nagrania wideo do pobrania, 
Promowanie towarów i usług za pomocą prowadzenia 
wielobranżowego centrum handlowego online, Usługi 
sklepów detalicznych obejmujące przybory kosmetyczne, 
Usługi sklepów detalicznych obejmujące kosmetyki, Usługi 
sklepów detalicznych obejmujące poduszki.

(210) 549571 (220) 2022 11 24
 (310) 40-2022-0149792 (320) 2022 08 11 (330) KR
(731) CJ ENM Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M+

(531) 24.17.05, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 38 Transmisja strumieniowa cyfrowych treści 
medialnych dla osób trzecich, Usługi transmisji strumie-
niowej wideo, Świadczenie usług transmisji strumienio-
wej filmów, muzyki, wideo, gier i treści multimedialnych, 
Transmisja strumieniowa gier elektronicznych w internecie, 
Transmisja cyfrowej muzyki, Zapewnianie dostępu do wi-
tryn internetowych, Transmisja treści rzeczywistości wirtu-
alnej za pośrednictwem internetu, Zapewnianie dostępu 
do multimedialnych treści online, Zapewnianie dostępu 
do witryn społecznościowych w internecie, Usługi transmi-
sji na żądanie w zakresie danych, audio, wideo, gier i treści 
multimedialnych, Udostępnianie internetowych pokojów 
rozmów [chatroomów], Zapewnianie dostępu do wirtual-
nych społeczności online za pośrednictwem internetu i sie-
ci komórkowej, Nadawanie programów za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Nadawanie bezprzewodo-
we, Usługi transmisji kablowej, Zapewnianie informacji 
o nadaniach za pośrednictwem internetu, Usługi transmi-
sji wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do kompute-
rowych baz danych w zakresie sieci społecznościowych 
i przedstawiania osób.

(210) 549573 (220) 2022 11 24
 (310) 40-2022-0149793 (320) 2022 08 11 (330) KR
(731) CJ ENM Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M+

(531) 24.17.05, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 41 Publikacja książek, Zapewnianie obiektów dla 
filmów, przedstawień, sztuk, muzyki lub szkoleń, Prezentacja 
przedstawień muzycznych, Planowanie przedstawień roz-
rywkowych, Prowadzenie przedstawień, Produkcja nagrań 
audio, Nagrywanie, produkcja i dystrybucja filmów, nagrań 
audio i wideo, programów radiowych i telewizyjnych, Za-
pewnianie multimedialnych programów rozrywkowych 
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, 
bezprzewodowych i online, Organizacja i prowadzenie kon-
kursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Rezerwacja bile-
tów i usługi rezerwacji w zakresie wydarzeń rozrywkowych, 
sportowych i kulturalnych, Usługi rozrywkowe, zapewnianie 
informacji w zakresie rozrywki i zabawy, Wynajem obiek-
tów na przedstawienia, Usługi studiów filmowych i telewi-
zyjnych, Wynajem nagrań dźwiękowych i nagrań wideo, 
Coaching [szkolenie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Organizacja i prowadzenie konferencji, zjazdów i wystaw 
w celach kulturalnych i edukacyjnych, Kształcenie w zakre-
sie gry aktorskiej, śpiewu i tańca, Edukacja artystyczna, Or-
ganizacja i prowadzenie wydarzeń z zakresu doświadczeń 
kulturowych, Prowadzenie zajęć kulturowych, Nauka tańca, 
Organizacja konkursów tanecznych, Zapewnianie obiektów 
sportowych, Zapewnianie obiektów do gier, Usługi karaoke, 
Usługi parków rozrywki i parków tematycznych, Fotografia, 
Fotoreportaż, Organizowanie i planowanie wystaw w celach 
rozrywkowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Zapewnianie 
obiektów rozrywkowych, Zapewnianie cyfrowych nagrań 
wideo w zakresie rozrywki za pośrednictwem urządzeń mo-
bilnych, Zapewnianie cyfrowej muzyki za pośrednictwem 
urządzeń mobilnych, Udzielanie informacji w zakresie roz-
rywki, Organizacja i prowadzenie spotkań w zakresie rozryw-
ki, Usługi w zakresie fanklubów w formie rozrywki.

(210) 549589 (220) 2022 11 24
(731) UNIQUE WORK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e e-MEDflix

(531) 16.01.05, 27.05.01, 24.17.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć 
edukacyjnych, Akredytacja kompetencji zawodowych, 
Akredytacja usług edukacyjnych, Dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Dostarczanie informacji dotyczących książek, 
Elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarcza-
nie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwal-
nych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, Or-
ganizacja webinariów, Udostępnianie filmów i programów 
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telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów 
telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie filmów 
nie do pobrania, Udostępnianie obrazów online nie do po-
brania, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
[micro-publishing], Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji elektronicznej, Elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Edy-
cja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do ce-
lów reklamowych, Multimedialne wydania czasopism, Mul-
timedialne wydania gazet, Multimedialne wydania maga-
zynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, Publikacja podręczników użytkow-
nika, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja książek 
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Pu-
blikacja i wydawanie prac naukowych związanych z tech-
nologią medyczną, Publikacja i redagowanie książek, Publi-
kacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, Programowa-
nie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, 
Publikacja prac naukowych, Publikacja tekstów w postaci 
nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, Publikacja wyników badań klinicznych, Publiko-
wanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny me-
dycyny, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej 
w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie 
dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicz-
nego i spraw socjalnych, Publikowanie drogą elektronicz-
ną, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, Publikowanie druków 
w formie elektronicznej, Publikowanie druków w formie 
elektronicznej w Internecie, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych 
gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie foto-
grafii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, 
Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowa-
nie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie 
książek dotyczących ligi rugby, Publikowanie książek i cza-
sopism elektronicznych online, Publikowanie książek i re-
cenzji, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie 
książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publiko-
wanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie 
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach 
danych, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowa-
nie naukowych czasopism informacyjnych, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
prac naukowych związanych z technologią medyczną, Pu-
blikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, 
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, Publikowanie wyników prób klinicznych 
dotyczących preparatów farmaceutycznych, Redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Świadczenie usług 
w zakresie studiów nagrań wideo, Redagowanie tekstów 
pisanych, innych niż reklamowe, Redagowanie tekstów pi-
sanych, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udo-
stępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostęp-
nianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do po-
brania, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie 

publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji online 
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
(niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie z global-
nej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą 
być przeglądane, Udzielanie informacji związanych z pu-
blikowaniem, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi w zakresie 
publikowania online, Usługi wydawnicze (w tym elektro-
niczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze, Wydawa-
nie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, Wydawanie publikacji medycznych, Dystrybucja 
filmów, Nauczanie i szkolenia, Obsługa studia filmowego, 
Organizacja i prezentacja widowisk, Tworzenie napisów, 
Tłumaczenie ustne [język], Tłumaczenie języka migowego, 
Usługi tłumaczeń, Usługi tłumaczeń ustnych.

(210) 549608 (220) 2022 11 25
(731) MIGACZ RAFAŁ OPTYK, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTER OPTICA

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 
26.11.25, 26.02.07, 26.02.18, 29.01.13

(510), (511) 44 Usługi okulistyczne, Usługi optyczne, Usługi 
badania wzroku [zakłady optyczne], Specjalistyczne badania 
okulistyczne, Zabiegi okulistyczne, Leczenie wad wzroku, 
Dopasowywanie soczewek kontaktowych, Dopasowywanie 
okularów, Porady okulistyczne.

(210) 549623 (220) 2022 11 25
(731) MILTON GRUPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MILTON
(510), (511) 36 Wycena nieruchomości, Agencje nierucho-
mości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości 
w zakresie wynajmu budynków, Usługi wykazów nierucho-
mości związanych z wynajmem domów i mieszkań.

(210) 549624 (220) 2022 11 25
(731) MILTON GRUPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

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



70 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT51/2022

(540) MILTON Grupa Nieruchomości

(531) 07.01.08, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Wycena nieruchomości, Agencje nierucho-
mości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości 
w zakresie wynajmu budynków, Usługi wykazów nierucho-
mości związanych z wynajmem domów i mieszkań.

(210) 549625 (220) 2022 11 25
(731) ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUBANTA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 549626 (220) 2022 11 25
(731) KONTRAKTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K

(531) 26.13.25, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi generalnych wykonawców budowla-
nych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe, Usługi budowlane, Budownictwo przemysłowe, 
Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa budyn-
ków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa i naprawa 
magazynów, Usługi budowlane w zakresie stawiania budyn-
ków, Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby 
przemysłu, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Przygo-
towywanie terenu pod budowę, Wznoszenie budynków i in-
nych konstrukcji, Wznoszenie zakładów produkcyjnych, Bu-
rzenie konstrukcji, Rozbiórka budynków, Rozbiórka zakładów 
przemysłowych, Rozbiórka konstrukcji, Nadzór nad wyburza-
niem budynków, Zarządzanie projektem budowy, Zarządza-
nie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowa-
nia budynków, 42 Opracowywanie projektów budowlanych, 
Opracowywanie projektów technicznych do projektów 

budowlanych, Projektowanie budowlane, Doradztwo w za-
kresie projektów architektonicznych i budowlanych, Usługi 
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, 
Usługi projektowania dotyczące architektury, Usługi konsul-
tacyjne dotyczące architektury.

(210) 549637 (220) 2022 11 25
(731) SERHII YEFIMENKO, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) CREATOR SYNTHETIC
(510), (511) 21 Pędzle kosmetyczne, Pędzelki do makijażu.

(210) 549639 (220) 2022 11 27
(731) TERRALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.08, 29.01.11, 05.03.11, 05.03.13, 
05.03.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15

(510), (511) 5 Marihuana do celów medycznych, konopie in-
dyjskie do celów medycznych, olejki lecznicze.

(210) 549641 (220) 2022 11 27
(731) ALPHA TRADING GROUP D. SZEWCZYK M. CENDER 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szydłowiec
(540) (znak słowny)
(540) ALPHA
(510), (511) 8 Nożyczki do włosów, Urządzenia do lasero-
wego usuwania włosów, inne niż do celów medycznych, 
Urządzenia do depilacji, Przybory do depilacji, elektryczne 
lub nieelektryczne, Elektryczne trymery do włosów, Elek-
tryczne trymery do uszu, Elektryczne trymery do nosa, Try-
mery do wąsów i brody, 10 Urządzenia do masażu, Przyrządy 
do masażu ręcznego, Przyrządy do masażu estetycznego, 
Elektryczne przyrządy do masażu, Nieelektryczne urządzenia 
do masażu, Urządzenia do masażu ciała, Urządzenia do ma-
sażu generujące wibracje, Elektryczne urządzenia do masażu 
do użytku osobistego.

(210) 549643 (220) 2022 11 27
(731) ZYZA KRZYSZTOF I.D.I.A., Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUSTY RAT
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(531) 03.05.07, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo, 33 Cydr, Napoje alkoholowe (z wyjąt-
kiem piwa), Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, 
Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, 43 Zapew-
nianie żywności i napojów w restauracjach, Zapewnianie 
pomieszczeń na uroczystości, Usługi zaopatrzenia w napoje, 
Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Bary, Koktajlbary, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spoży-
cia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Puby, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowa-
nie napojów alkoholowych, Serwowanie napojów w pubach 
z browarem, Serwowanie żywności i napojów dla gości, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Usługi barmanów, Usługi barów i restauracji, Usługi barów 
piwnych, Usługi barowe, Usługi bufetów w zakresie barów 
koktajlowych, Usługi koktajlbarów, Usługi obiektów gościn-
nych [posiłki i napoje], Dostarczanie informacji o usługach 
barów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Usługi doradcze w dzie-
dzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Udziela-
nie informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, Udostępnianie informacji w postaci przepisów 
na drinki, Udostępnianie informacji o zawodzie barmana.

(210) 549645 (220) 2022 11 27
(731) KOPALNIA SOLI BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPALNIA SOLI BOCHNIA 1248

(531) 14.07.01, 14.09.05, 24.01.13, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierni-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
kosmetycznymi, Prezentowanie i zgrupowanie towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie je wybierać i kupować 
w punktach sprzedaży detalicznej z artykułami papierniczy-
mi, pamiątkowymi, spożywczymi i usługami turystycznymi, 
Promocja [reklama] podróży, Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Dystrybucja drukowanych materiałów 
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Organizowanie imprez w celach 
handlowych i reklamowych, Wykonywanie materiałów re-
klamowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-

pującymi produktami: sól, sól spożywcza, sól kamienna, sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, kubki, magnesy 
pamiątkowe, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, lampy 
solne, książki, audiobooki na nośnikach cyfrowych, płyty CD 
i DVD, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: figurki, statuetki i dekoracje metalowe i nie-
metalowe, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Publikowanie 
materiałów reklamowych online, 39 Organizowanie wycie-
czek, Zwiedzanie turystyczne, Świadczenie usług w zakresie 
wycieczek ze zwiedzaniem, Zwiedzanie turystyczne i usługi 
organizowania wycieczek, Organizowanie wycieczek jed-
nodniowych, Informacja turystyczna, 41 Organizacja im-
prez rozrywkowych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizacja imprez 
sportowych, Szkolenia edukacyjne, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do prowadzenia szkoleń, Udostępnianie obiektów 
muzealnych (pokazy, wystawy), Udostępnianie obiektów 
i sprzętu muzealnego, Usługi rozrywkowe, Usługi edukacyj-
ne, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi restauracyjne, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety 
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje.

(210) 549651 (220) 2022 11 25
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDENLINE

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Akumulatory/baterie do kamer i komputerów, 
Baterie/akumulatory do deskorolek elektrycznych, Aku-
mulatory do pojazdów, w tym jednośladów, Akumulatory, 
elektryczne, do pojazdów, Elektryczne akumulatory do za-
silania pojazdów elektrycznych, Zasilacze sieciowe (baterie), 
Baterie akumulatorowe, Ładowalne baterie elektryczne, 
Baterie do ponownego ładowania, Urządzenia do nieprze-
rywalnego zasilania elektrycznego (baterie), Akumulatory 
i akumulatorki do ponownego naładowania, Baterie zapło-
nowe, Baterie litowe, Baterie jonowe, Baterie litowo-jonowe, 
Baterie anodowe, Baterie akumulatorowe litowe, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, Sprzęt do komunikacji, Ładowarki, Banki 
energii, Przenośne ładowarki, Zasilacze mobilne, Ładowarki 
do zasilaczy, Zasilacze przenośne, Mini głośniki, Baterie za-
pasowe (powerbanki), Ładowarki do baterii zewnętrznych, 
Akumulatorki do przenośnych urządzeń elektronicznych, 
Kieszonkowe urządzenia Wi-Fi i akumulujące energię, Ze-
wnętrzne baterie do telefonów komórkowych i baterie ze-
wnętrzne, Urządzenia zasilające do komputerów i innych 
urządzeń elektronicznych, Zestawy baterii, Przenośne ła-
dowarki (powerbank) do smartfonów i tabletów, Zasobniki 
energii (dodatkowe akumulatory do zaopatrzenia urządzeń 
przenośnych w prąd), Akumulatory do telefonów, kompu-
terów, Podręcznych komputerów i tabletów, Sprzęt do za-
pewnienia wysokiej jakości energii, Części i akcesoria do te-
lefonów komórkowych, Indukcyjne ładowane, elektryczne 
i/lub elektroniczne urządzenia, mianowicie mobilne aku-
mulatory elektryczne, Urządzenia do zdalnego sterowania, 
Mobilne akumulatory elektryczne, Mobilne urządzenia koń-
cowe, Odtwarzacze MP3, Odtwarzacze MP4, Zestawy słu-
chawkowe, Głośniki, Głośniki z technologią bluetooth, Ak-
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cesoria do smartfonów, Utrwalone na nośnikach informacje 
i dane, Urządzenia audio, Kable do przewodzenia sygnału 
dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunika-
cji, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektry-
ce, Kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, 
Kable telekomunikacyjne, Kable i przewody elektryczne, 
elektroniczne, połączeniowe, pomiarowe, rozruchowe, star-
towe, uruchamiające, Kable audio, Kable USB, Kable do mi-
krofonów, Kable do modemów, Kable elektryczne pośred-
nie, Elektryczne kable interfejsowe, Kable do komputerów 
i do drukarek, Kable do baterii, Kable do anten, Kable do gło-
śników, Kable zasilające, Elektryczne kable połączeniowe, 
Kable optyczne (światłowody), Kable do instrumentów mu-
zycznych, Kable do transmisji danych, kable do przekaźni-
ków radiowych, Przewody świetlne USB, Przewody do USB, 
Przewody do przekazu sygnałów optycznych, Ładowarki, 
Ładowarki USB, Ładowarki bezprzewodowe, sieciowe, Ła-
dowarki do akumulatorów, Ładowarki do baterii, Ładowarki 
baterii elektrycznych, Ładowarki do joysticków, smartfonów, 
Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki baterii 
do użytku z telefonami, Ładowarki do telefonów komór-
kowych, do użytku w pojazdach, Klawiatury komputerowe, 
Peryferyjne urządzenia komputerowe, Komputerowe karty 
sieciowe, Szeregowe porty komputerowe, Równoległe por-
ty komputerowe, Komputerowe urządzenia sterujące, Chipy 
komputerowe, Myszki komputerowe, Moduły komputero-
we, Rysiki komputerowe, Podzespoły komputerowe, Obu-
dowy komputerowe, Interfejsy komputerowe, Komputero-
we monitory ekranowe, Programy komputerowe, Zapisane 
oprogramowanie komputerowe, Bezprzewodowe peryferia 
komputerowe, Komputerowe stacje robocze, Komputero-
we stacje dokujące, Pamięci komputerowe, Podkładki pod 
myszy komputerowe, Programy komputerowe do gier, 
Sprzęt do telefonii komputerowej, Terminale komputerowe, 
Programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), 
Pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji 
danych, do zarządzania informacjami, do transmisji infor-
macji, Użytkowe programy komputerowe do pobrania, 
Urządzenia komputerowe do magazynowania danych, 
Karty magnetyczne stanowiące oprogramowanie kompu-
terowe, Kartridże do gier komputerowych (oprogramowa-
nie komputerowe), Urządzenia komputerowe do zdalnego 
odczytu mierników, Urządzenia komputerowe do noszenia 
na nadgarstku, Moduły sprzętu komputerowego do użytku 
w urządzeniach elektronicznych korzystających z Internetu 
przedmiotu, Komputerowe karty sieciowe LAN do pod-
łączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci 
komputerowych, Komputery i sprzęt komputerowy, Table-
ty, Notebooki, Laptopy, Monitory, Dyski twarde, Klawiatury 
(radiowe, bluetooth, kablowe), Myszy (radiowe, bluetooth, 
kablowe), Karty komputerowe, w szczególności karty gra-
ficzne i karty interfejsowe, Karty pamięci, Modemy, a także 
złożone z nich instalacje komputerowe, Komputerowe po-
łączenia wtykowe, Kart rozszerzeń, Pamięci USB, Pokrowce 
na komputery, Lampy pierścieniowe, Anteny DVB-T, Wide-
orejestratory samochodowe, Części, akcesoria i pojedyncze 
elementy do towarów zawarte w tej klasie.

(210) 549700 (220) 2022 11 28
(731) PIETRZAK ARKADIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) human office.

(531) 26.04.02, 26.04.10, 26.04.14, 02.09.15, 27.05.05
(510), (511) 37 Naprawa mebli, Instalacja mebli, Montaż, 
utrzymanie i naprawa mebli, Usługi montowania związane 
z instalacją mebli, Konserwacja mebli, Wyposażanie wnętrz 
biur, Instalowanie urządzeń biurowych, 39 Transport i dosta-
wy towarów, Usługi transportowe, Transport wyposażenia 
domu, 42 Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi 
informacyjne i doradcze w tym zakresie, Usługi projektowa-
nia obiektów biznesowych, Usługi planowania [projektowa-
nia] biur, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania 
wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz 
biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
nia obiektów biurowych, Usługi projektowania na zamówie-
nie, Usługi projektowania wnętrz budynków, Usługi projekto-
wania architektonicznego, Projektowanie przestrzeni biuro-
wych, Usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń 
biurowych.

(210) 549702 (220) 2022 11 28
(731) JANKOWSKA EWA MARGARITA I SPÓŁKA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomidor PIZZA

(531) 26.13.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 30 Calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], 
Ciasto na pizzę, Gotowe pizze, Pizza, Sosy do pizzy, Spody 
z ciasta do pizzy, Świeża pizza, Pizze konserwowane, Pizze 
schłodzone, Pizze bezglutenowe, Przyprawy do pizzy, 43 Piz-
zerie, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów 
i restauracji, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi re-
stauracji fast-food, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, Usługi restauracji szybkiej 
obsługi, Usługi restauracyjne.

(210) 549703 (220) 2022 11 28
(731) PIETRZAK ARKADIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) human office
(510), (511) 37 Naprawa mebli, Instalacja mebli, Montaż, 
utrzymanie i naprawa mebli, Usługi montowania związane 
z instalacją mebli, Konserwacja mebli, Wyposażanie wnętrz 
biur, Instalowanie urządzeń biurowych, 39 Transport i dosta-
wy towarów, Usługi transportowe, Transport wyposażenia 
domu, 42 Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi 
informacyjne i doradcze w tym zakresie, Usługi projektowa-
nia obiektów biznesowych, Usługi planowania [projektowa-
nia] biur, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania 
wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz 
biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
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nia obiektów biurowych, Usługi projektowania na zamówie-
nie, Usługi projektowania wnętrz budynków, Usługi projekto-
wania architektonicznego, Projektowanie przestrzeni biuro-
wych, Usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń 
biurowych.

(210) 549705 (220) 2022 11 28
(731) WILK ALEKSANDRA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colour’s War by Aleksandra Wilk

(531) 26.04.01, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 25 Bielizna, Bielizna damska, Bielizna dla męż-
czyzn, Bielizna osobista i nocna, Dzianina [odzież], Odzież, 
Odzież codzienna, Odzież dżinsowa, Odzież tkana, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież dla chłopców, 
Odzież dziana, Odzież dziewczęca, Odzież gotowa, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Odzież wierzchnia dla chłopców, 
Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla dziew-
cząt, 44 Badania psychologiczne, Doradztwo psychologicz-
ne, Konsultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, 
Opieka psychologiczna, Porady psychologiczne, Psychote-
rapia, Terapia sztuką, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usłu-
gi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi psychologów, Usługi 
psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi tera-
peutyczne.

(210) 549706 (220) 2022 11 28
(731) FUNDACJA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Falkon
(510), (511) 9 Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, 
grafik, treści audio, wideo i tekstu, Filmy wideo, Pliki multime-
dialne do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, 
Magnesy na lodówki, 16 Afisze, plakaty, Plakaty reklamowe, 
Drukowane rozkłady, Broszury, Drukowane karty informacyj-
ne, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Materiały do pisania, 
Materiały do rysowania, Nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], Ołówki, Długopisy kolorowe, Bloczki do notowania, 
21 Kubki, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte 
w tej klasie, Butelki, Termosy [butelki termiczne], 25 Odzież, 
Nakrycia głowy, 41 Organizowanie festiwali, Organizowa-
nie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali 
w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Or-
ganizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, Organizowanie zjazdów w celach kultu-

ralnych, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, 
Organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, Organizo-
wanie zjazdów w celach rozrywkowych, Świadczenie usług 
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia 
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, Organizowanie wydarzeń 
muzycznych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń spor-
towych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Or-
ganizowanie konkursów, Imprezy kulturalne, Organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Planowa-
nie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Rozrywka, Świad-
czenie usług rozrywkowych dla dzieci, Usługi rozrywkowe 
w formie wideo, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej.

(210) 549707 (220) 2022 11 28
(731) KOMOR DAMIAN GASTRO SERWIS, Reda
(540) (znak słowny)
(540) SMAKCJA
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa, 
Gotowe dania warzywne, Gotowe posiłki gotowane skła-
dające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki 
na bazie warzyw dla małych dzieci, Gotowe posiłki składają-
ce się głównie z ryb, Gotowe posiłki zawierające [głównie] jaj-
ka, Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, 
warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Sałatki gotowe, 
Zupy, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 
Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe 
posiłki składające się głównie z kaczki, Gotowe posiłki skła-
dające się głównie z indyka, Grzyby gotowe do spożycia, 
Surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu 
(coleslaw), Zupy z makaronem, 35 Usługi handlu detaliczne-
go w zakresie żywności, Usługi handlu hurtowego w zakre-
sie żywności, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych 
w odniesieniu do żywności, Usługi w zakresie zamówień 
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, 43 Katering obejmujący żywność 
i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napo-
je na bankiety, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla centrów konfe-
rencyjnych, Usługi kateringowe dla domów opieki, Usługi 
kateringowe dla firm, Usługi kateringowe dla placówek edu-
kacyjnych, Usługi kateringowe dla szkół, Usługi kateringowe 
dla szpitali, Usługi kateringowe oferujące kuchnię europej-
ską, Usługi kateringowe oferujące kuchnię hiszpańską, Usługi 
kateringowe oferujące kuchnię japońską, Usługi kateringowe 
w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje.

(210) 549708 (220) 2022 11 29
(731) KRASOŃ ROBERT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) RKKA
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc w za-
rządzaniu sprawami biznesowymi, Usługi administracyjne 
w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, 
Doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, Usługi 
online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Po-
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zyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pośrednictwo w kon-
taktach handlowych i gospodarczych, 41 Organizowanie 
i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, 
konferencji i kongresów, Edukacja prawna, Nauczanie prawa, 
45 Usługi prawne, Usługi kancelarii prawnych, Usługi adwo-
kackie, Usługi radców prawnych, Badania prawne, Usługi 
monitorowania prawnego, Konsultacje, doradztwo i eksper-
tyzy prawne, Usługi mediacji i rozstrzygania sporów, Audyty 
zgodności z prawem i przepisami, Organizowanie świadcze-
nia usług prawnych, Udzielanie informacji w zakresie usług 
prawnych, Usługi asystentów prawnych, Usługi informacyjne 
w kwestiach prawnych, Usługi komornicze [usługi prawne].

(210) 549712 (220) 2022 11 28
(731) PAŹDZIOR MAGDALENA, Świątniki Górne
(540) (znak słowny)
(540) ALSTEN
(510), (511) 6 Klamki metalowe do okien, Klamki do drzwi 
metalowe, Metalowe skrzynki, Metalowe skrzynki pancerne, 
Metalowe skrzynki pocztowe, Skrzynki metalowe na butel-
ki, Metalowe skrzynki z zamknięciami, Skrzynki na narzędzia 
z metalu, Metalowe tabliczki na skrzynki do listów, Słupy 
metalowe, Maszty |słupy] metalowe, Metalowe słupy ogro-
dzeniowe, Metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], Słupy 
metalowe [elementy konstrukcyjne], Metalowe słupki do ba-
lustrad, Poręcze metalowe, Metalowe poręcze do schodów, 
Metalowe poręcze do wanien, Balustrady metalowe, Metalo-
we ramy regałów [inne niż meble], Sejfy, Sejfy elektroniczne, 
Sejfy metalowe, Kasy pancerne [sejfy], 20 Meble metalowe, 
Szafki metalowe, Regały metalowe, Półki metalowe, Ławki 
metalowe, Stoły metalowe, Siedzenia metalowe, Dozow-
niki ręczników, nie z metalu, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami.

(210) 549713 (220) 2022 11 29
(731) DYSZCZYŃSKI MARIUSZ DTAGENCY, Skarszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MD CREATIVE

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 26.04.02, 26.04.18, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: książki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: notesy, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: szkicowniki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: biurowe artykuły papiernicze, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 

produktami: notesy [artykuły papiernicze], Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: książki, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: no-
tesy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: szkicowniki, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: biurowe artykuły papier-
nicze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: notesy [artykuły papiernicze], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: gry, za-
bawki i akcesoria do zabawy.

(210) 549716 (220) 2022 11 29
(731) IZOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łąki Kozielskie
(540) (znak słowny)
(540) Izobit ExtraDach 52
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, Papa dachowa.

(210) 549717 (220) 2022 11 29
(731) IZOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łąki Kozielskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iZOBIT ExtraDach 52

(531) 07.15.20, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, Papa dachowa.

(210) 549720 (220) 2022 04 25
(731) Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, Budapeszt, HU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADVENTUM

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi aukcyjne, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi administracyjne 
w zakresie programów przekazywania udziałów pracow-
nikom, Usługi automatycznego zamawiania ponownego 
na rzecz firm, Usługi w zakresie kupna, Usługi agencji zaku-
pu, Notowania cenowe towarów lub usług, Usługi w zakre-
sie porównywania zakupów, Usługi w zakresie analizy cen, 
Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, 
Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Po-
zyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprze-
daży towarów, Pośredniczenie w umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, Usługi doradcze dotyczące za-
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kupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi konsultacyjne 
w zakresie nabywania towarów i usług, Zarządzanie handlo-
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób 
trzecich, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów 
i usług, na rzecz innych, Zapewnianie konsumentom reko-
mendacji o towarach w celach handlowych, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi 
w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], Usługi informacyjne i doradcze dotyczą-
ce taryf, Informacje na temat metod sprzedaży, Organizacja 
subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Usłu-
gi w zakresie promocji eksportu, Usługi agencji eksporto-
wych, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących pro-
duktów, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, 
Administrowanie sprzedażą, Usługi zarządzania sprzedażą, 
Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów 
sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprzeda-
ży handlowej, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Usługi informa-
cyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dzie-
dzinie produktów kosmetycznych, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów do makijażu, Usługi informacyjne i poradnic-
two handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów 
pielęgnacyjnych, Usługi izby handlowej w zakresie pro-
mocji handlu, Usługi izby handlowej w zakresie promocji 
przedsiębiorstw, Pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania 
zamówień sprzedaży, Doradztwo w zakresie wyceny zamó-
wień sprzedaży, Usługi informacyjne i doradcze dla konsu-
mentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Rekla-
mowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom 
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubez-
pieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodne-
go porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych usług, Organizacja subskrypcji pakietów 
medialnych, Usługi składania zamówień hurtowych, Rozpo-
wszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Organizowanie 
usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], 
Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadcze-
nia usług, Dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Usługi ad-
ministracyjne w zakresie kierowania klientów na konsulta-
cje z prawnikiem, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw 
przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania 
w materiały biurowe, Usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprze-
daży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi pośred-
nictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, 36 Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Wy-
dawanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi w zakresie 
nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Usługi finansowe, 
monetarne i bankowe, Usługi depozytów sejfowych.

(210) 549721 (220) 2022 04 25
(731) Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, Budapeszt, HU
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ADVENTUM

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi aukcyjne, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi administracyjne 
w zakresie programów przekazywania udziałów pracow-
nikom, Usługi automatycznego zamawiania ponownego 
na rzecz firm, Usługi w zakresie kupna, Usługi agencji zaku-
pu, Notowania cenowe towarów lub usług, Usługi w zakresie 
porównywania zakupów, Usługi w zakresie analizy cen, Pozy-
skiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Naby-
wanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Pozyski-
wanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży 
towarów, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzeda-
ży i zakupu towarów, Usługi doradcze dotyczące zakupu to-
warów na rzecz osób trzecich, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie nabywania towarów i usług, Zarządzanie handlowe w za-
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, 
na rzecz innych, Zapewnianie konsumentom rekomendacji 
o towarach w celach handlowych, Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, Usługi w zakresie 
porównywania cen, Usługi w zakresie nabywania dla osób 
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, In-
formacje na temat metod sprzedaży, Organizacja subskrypcji 
do czasopism w formacie elektronicznym, Usługi w zakresie 
promocji eksportu, Usługi agencji eksportowych, Udzielanie 
porad konsumenckich dotyczących produktów, Udzielanie 
porad dla konsumentów o produktach, Administrowanie 
sprzedażą, Usługi zarządzania sprzedażą, Konsultacje w za-
kresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Udzielanie 
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Dostarczanie informacji handlowych kon-
sumentom, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 
Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsu-
mentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi infor-
macyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dzie-
dzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi izby handlowej 
w zakresie promocji handlu, Usługi izby handlowej w zakre-
sie promocji przedsiębiorstw, Pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, Usługi biurowe dotyczące 
przyjmowania zamówień sprzedaży, Doradztwo w zakresie 
wyceny zamówień sprzedaży, Usługi informacyjne i dorad-
cze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towa-
rów, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając 
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych do-
stawców, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług 
ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygod-
nego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie, 
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
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i kupowania tych usług, Organizacja subskrypcji pakietów 
medialnych, Usługi składania zamówień hurtowych, Rozpo-
wszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Organizowanie 
usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], 
Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadcze-
nia usług, Dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Usługi ad-
ministracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje 
z prawnikiem, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw prze-
mysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w ma-
teriały biurowe, Usługi w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do-
konywanych za pomocą Internetu, Usługi pośrednictwa biz-
nesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie 
finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Wydawanie kart przed-
płaconych i bonów, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie wycen, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Usługi depozytów sejfowych.

(210) 549722 (220) 2022 11 29
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN SHOT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
32 Napoje bezalkoholowe, 34 Waporyzatory osobiste i pa-
pierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.

(210) 549723 (220) 2022 11 29
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N-Fix

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 24.17.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspoma-
gające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspo-
magające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy biolo-
giczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do roślin, 5 Pestycydy, 
Pestycydy rolnicze, Pestycydy do celów ogrodniczych.

(210) 549724 (220) 2022 11 29
(731) DARUL KRZYSZTOF, Mosina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROINVEST

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 37 Budownictwo, Budownictwo przemysłowe, 
Budownictwo komercyjne, Montaż bram, Usługi instalacyjne 
następujących produktów: platformy do załadunku pojaz-

dów, Usługi instalacyjne następujących produktów: rampy 
załadunkowe, Usługi instalacyjne następujących produktów: 
urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku.

(210) 549733 (220) 2022 11 29
(731) LISIK FILIP LIMA BY LIMA, Jeżów
(540) (znak słowny)
(540) HIGH SMILE
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Żel-
ki witaminowe, 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciastecz-
ka, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako pod-
stawowy składnik], Czekolada, Cukierki, Żelki, Żelki [wyroby 
cukiernicze], 32 Napoje bezalkoholowe, 34 Tytoń i produkty 
tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Waporyzatory osobi-
ste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.

(210) 549750 (220) 2022 11 30
(731) NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Revitaben D3 Plus
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi.

(210) 549756 (220) 2022 11 29
(731) ARENA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARENA KRAKÓW S.A.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], artykuły biurowe [z wy-
jątkiem mebli], bilety, biuletyny informacyjne, broszury, 
czasopisma [periodyki], diagramy, etui na identyfikatory [ar-
tykuły biurowe], etykiety z papieru lub kartonu, formularze 
[blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], gazety, gumki 
do ścierania, identyfikatory [artykuły biurowe], indeksy, sko-
rowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, karton, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
koperty [artykuły piśmienne], korektory w płynie [artyku-
ły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], książki, 
materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały dru-
kowane, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wy-
ściełania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, ma-
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], 
obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], 
ołówki, papier, papierowe podkładki pod szklanki, papiero-
we podkładki pod kufle do piwa, pastele [kredki], periodyki 
[czasopisma], pędzle, pieczątki z adresem, pióra i długopisy 
[artykuły biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, po-
jemniki na ołówki, przybory do wycierania tablic do pisania, 
przybory szkolne [artykuły piśmienne], pudełka z papieru lub 
kartonu, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, szablony 
[artykuły piśmienne], szyldy z papieru lub z kartonu, tablice 
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśma klejąca [mate-
riały piśmienne], taśmy przylepne do celów papierniczych 
lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przybo-
rami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem 
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i przyborami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, 
elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki 
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw 
sztucznych, ulotki, zakładki do książek, zakreślacze, zeszyty 
do pisania lub rysowania, 18 Aktówki, bagaż, etykiety na-
szywane ze skóry do ubrań, etykiety samoprzylepne ze skó-
ry do toreb, etykiety skórzane, parasole, plecaki, podróżne 
torby na ubranie, pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne 
parasole, przywieszki do bagażu, sznurówki skórzane, tecz-
ki konferencyjne, torby, torebki, walizki, 25 Buty sportowe, 
czapki [nakrycia głowy], kombinezony [odzież], koszule, ko-
szule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kra-
waty, kurtki [odzież], maseczki na twarz (odzież), nie do ce-
lów medycznych lub sanitarnych, nakrycia głowy, obuwie, 
odzież, okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], pikowane 
kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki sportowe, rękawicz-
ki, skarpetki, swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, szlafroki, 28 Artykuły gimnastyczne, balony na przy-
jęcia, gry, gry planszowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], 
lalki, misie pluszowe, namioty zabawkowe, ochraniacze [czę-
ści strojów sportowych], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem ar-
tykułów oświetleniowych i słodyczy], papierowe czapeczki 
na przyjęcia, piłki do gier, szachy, siatki do sportów, warcaby, 
zabawki, 35 Badania opinii publicznej, badania rynkowe, or-
ganizacja wydarzeń komercyjnych, organizowanie targów 
handlowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, reklama, rozpowszechnianie 
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usłu-
gi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki 
na rzecz innych, usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
wynajmowanie kas fiskalnych, wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowe-
go, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie 
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub re-
klamowych, zarządzanie hotelami, 36 Organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem mieszkań, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 39 Dostawa to-
warów, parkowanie samochodów, tymczasowe przechowy-
wanie kluczy, usługi szatni, wynajmowanie garaży, wynajmo-
wanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, 
wypożyczanie kontenerów magazynowych, 41 Badania 
edukacyjne, fotografia, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [poka-
zy], organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizo-
wanie balów, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie imprez w celach roz-
rywkowych, organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowa-
nie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organi-
zowanie zawodów e-sportowych, organizowanie zawodów 
sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], prezentowanie 
wystaw muzealnych, produkcja widowisk, prowadzenie im-
prez rozrywkowych, prowadzenie wycieczek z przewodni-
kiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne 
[produkcja], rezerwowanie miejsc na pokazy, reżyserowanie 
przedstawień, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem 
pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjne-

go, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi 
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi edycji wideo 
na potrzeby realizacji wydarzeń, usługi pokazów filmowych, 
usługi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów sportowych, 
wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie kamer 
wideo, wypożyczanie sprzętu audio, wystawianie spektakli 
na żywo, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], infor-
macje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, 
rezerwacje miejsc w hotelach, usługi oceny jedzenia [dostar-
czanie informacji na temat jedzenia i picia], usługi recepcji 
na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie 
kluczy], usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowa-
nia [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, wynajem budynków 
przenośnych, wynajem przenośnych szatni, wynajmowanie 
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, wypożyczanie mebli, wypożyczanie na-
miotów, 45 Organizowanie spotkań politycznych, organizo-
wanie zgromadzeń religijnych, usługi pomocy w sprawach 
spornych, usługi w zakresie ochrony.

(210) 549775 (220) 2022 11 29
(731) CUUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CUUD
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, re-
krutacja personelu, usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, 41 Edukacja, coaching, doradztwo zawodowe, 
nauczanie indywidualne.

(210) 549780 (220) 2022 11 30
(731) GRABARCZYK SEBASTIAN WOODYOU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOODYOU

(531) 02.09.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Niemetalowe schody, Przenośne konstruk-
cje drewniane, Altany [konstrukcje niemetalowe], Elementy 
konstrukcyjne z drewna, 20 Meble, Meblościanki, Ławy, Kre-
densy, Kontuary, Meble domowe, Meble stołówkowe, Meble 
łączone, Meble komputerowe, Meble łazienkowe, Konsole, 
Szafki, Meble sypialne, Meble drewniane, Meble rattanowe, 
Szafy, Meble biurowe, Meble wielofunkcyjne, Zestawy mebli, 
Komody, Meble kuchenne, Barki, Stoły, Regały, Meble wypo-
czynkowe, Meble gięte, Toaletki, Elementy meblowe, Tabo-
rety ruchome, Meble do siedzenia, Meble modułowe, Meble 
do salonu, Meble do przechowywania, Biurka modułowe, 
Segmenty mebli ściennych, Meble do oranżerii, Modułowe 
meble łazienkowe, Meble dla dzieci, Meble do wnętrz, Wy-
sokie stołki, Meble do przebieralni, Modułowe układy półek, 
Komplety mebli do salonu, Moduły do przechowywania, 
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Szafki do komputerów, Meble do pokojów dziecinnych, 
Szafki na materiały biurowe, 40 Usługi stolarskie, Stolarstwo 
meblowe, Produkcja mebli na zamówienie, Produkcja mebli 
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Profilo-
wanie mebli, Stolarstwo jako produkcja na zamówienie, Wy-
rób produktów na zamówienie, Wytwarzanie na zamówie-
nie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, Udzie-
lanie informacji związanych z obróbką drewna, Obróbka 
drewna, Laminowanie drewna, Laminowanie substytutów 
drewna, Konserwowanie drewna, Obróbka drewna środka-
mi do konserwacji, Konserwacja drewna inna niż malowanie, 
Heblowanie drewna.

(210) 549789 (220) 2022 11 30
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) RÓB TO CO LUBISZ, A MY POMOŻEMY W TYM CO 

MUSISZ. ŻABKA.
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, 29 Mięso i wyroby mięsne, Ryby, owoce mo-
rza i mięczaki, nieżywe, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Ser, Masło, 
Jogurt, Mleczne produkty spożywcze, Oleje i tłuszcze jadal-
ne, Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, 
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Prze-
tworzone owady i larwy, Naturalne i sztuczne osłonki do kieł-
bas, Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie 
z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub ich miesza-
nek, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Goto-
we dania składające się głównie z mięsa, Sałatki gotowe, Go-
towe posiłki składające się głównie z ryb, Placki smażone, 
Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery wykonane z pro-
duktów mlecznych, Napoje mleczne, 30 Kanapki, Hambur-
gery w bułkach, Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbo-
żowe, Chrupki kukurydziane, Gotowe pizze, Popcorn, Przeką-
ski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski 
na bazie zbóż, Przekąski wieloziarniste, Sól, przyprawy i do-
datki smakowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, cia-
sta, tarty i ciasteczka, Cukierki, batony i guma do żucia, Bato-
ny zbożowe i energetyczne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka, Sago, Mąka, Zbożo-
we produkty spożywcze, Chleb, Czekolada, Melasa, Drożdże, 
Proszek do pieczenia, Przyprawy korzenne, Zioła suszone, 
Ocet, Sosy, Lód, Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy 
na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw, Naleśniki, Placki, Suche i płynne potrawy 
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 
Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, Gotowe do spo-
życia puddingi, Puddingi, Tiramisu, Gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sałatka 
z makaronu typu rurki, Herbata mrożona, Sernik, 31 Surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z za-
kresu akwakultury, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-

na, Świeże owoce i warzywa, Świeże zioła, Naturalne rośliny 
i kwiaty, Cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, Żywe zwie-
rzęta, Żywność i napoje dla zwierząt, Słód, 32 Napoje bezal-
koholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na bazie 
orzechów i soi, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, 
Wody, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Wino, Cydr, Wymieszane napo-
je alkoholowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciw-
pożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: sub-
stancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) prze-
znaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, 
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: żywice 
naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nieleczni-
cze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, 
olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk 
krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, 
oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochła-
niające kurz, nawilżające i wiążące, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: paliwa (również ben-
zyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetle-
nia, energia elektryczna, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: produkty farmaceutyczne, 
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sani-
tarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substan-
cje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjne-
go, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: środki 
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbi-
cydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystycz-
ne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty 
i artykuły higieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: metale nieszlachetne i ich sto-
py, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, prze-
nośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelek-
tryczne i druty z metali nieszlachetnych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: drobne wy-
roby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
lub transportu, kasy pancerne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta-
mi, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
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rów: statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory 
i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczno-
ści, urządzenia do przenoszenia i transportu, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki 
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia 
napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w po-
jazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wy-
jątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rol-
nicze, inne niż narzędzia ręczne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: inkubatory do jaj, auto-
maty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie 
ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: broń boczna, z wyjątkiem broni pal-
nej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higienicz-
ne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna 
i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żyw-
ności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia 
i mielenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia i przyrządy na-
ukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywa-
nia, ratowania życia i do celów dydaktycznych, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urzą-
dzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie 
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do na-
grywania i przechowywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestru-
jące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia 
komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurko-
wania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla 
nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe 
do pływania podwodnego, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: urządzenia do gaszenia 
ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: utrwalone na nośnikach informacje i dane, urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multime-
dialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnety-
zery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za po-
mocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmac-
niacze i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, pedały wah wah (kaczki), Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: telefony, Usługi w zakre-

sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządze-
nia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły or-
topedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: urządzenia do masażu, 
urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlęta-
mi, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością 
seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akceso-
ria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły 
antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomaga-
jące współżycie seksualne, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia i instalacje 
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, 
gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz 
do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu 
gazów spalinowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: urządzenia do opalania się, instala-
cje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę 
i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i re-
flektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, komin-
ki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: instala-
cje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania 
i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia 
do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamraża-
nia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji 
wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, zapalniczki i zapalarki, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: pojazdy i środki trans-
portu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w po-
wietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztucz-
ne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubiler-
skie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imi-
tacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, po-
sągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, monety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: instrumenty muzyczne, 
statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batu-
ty dyrygenckie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
stępujących towarów: papier i karton, druki, materiały introli-
gatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjąt-
kiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, mate-
riały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malo-
wania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: dzieła 
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sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architekto-
niczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, mate-
riały filtracyjne z papieru, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, następujących towarów: materiały piśmienne i wypo-
sażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub 
do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze 
do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier kompute-
rowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, karty podarunkowe, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: nieprzetworzone 
i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika 
i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice 
w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały 
uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, 
rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki 
i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpiecza-
jące, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, tor-
by podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do prze-
noszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby 
rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
kijki marszowe i trekkingowe, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: materiały niemetalo-
we, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalo-
we, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, bu-
dynki przenośne, niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: pomniki niemetalowe, 
statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalo-
we, do przechowywania lub transportu, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: nieprze-
tworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub maci-
ca perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny 
i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknię-
cia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, 
niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
stępujących towarów: manekiny, manekiny krawiecki, dra-
biny i ruchome schody niemetalowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: przybory 
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, 
przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widel-
ców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem 
pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt 
do czyszczenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
stępujących towarów: nieprzetworzone lub półprzetwo-
rzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownic-
twie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, 
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materia-
łów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzo-
ne i półprzetworzone, będące półproduktem, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: arty-
kuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czysz-
czenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zasta-
wa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory ko-
smetyczne i toaletowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-

licznej następujących towarów: artykuły dla zwierząt, arty-
kuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, na-
mioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syn-
tetycznych, żagle, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: torby do transportu i przechowy-
wania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyścieła-
nia i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub 
tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały 
włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennic-
twa, tekstylia i imitacje tekstyliów, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej następujących towarów: bielizna stołowa 
i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koron-
ki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących to-
warów: ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania 
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: sztuczne 
owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomolo-
giczne, dywany, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: chodniki (kilimy), maty i słomianki, 
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie 
ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: gry, 
zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących to-
warów: artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choin-
kowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne 
i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty 
mięsne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: konserwowane, mrożone, suszone i goto-
wane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mię-
czaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i pro-
dukty z jaj, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, nastę-
pujących towarów: oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetwo-
rzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kieł-
bas, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących 
towarów: kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i na-
miastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i sło-
dycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, 
miód, melasa (syropy), Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, następujących towarów: drożdże, proszek do piecze-
nia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, 
ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki 
smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukier-
nicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej, następujących towarów: ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrod-
nicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetwo-
rzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże 
zioła, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady 
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i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do ho-
dowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze 
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: produkty spożyw-
cze, napoje, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, nastę-
pujących towarów: piwo i produkty piwowarskie, napoje 
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owo-
cowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe prepa-
raty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem 
piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, pa-
pierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, 
przybory dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla 
franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą 
w zakresie marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu 
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biz-
nesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem fran-
czyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, 36 Wydawanie kart przedpłaconych i bo-
nów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, pieniężne 
i bankowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płat-
nicze, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, 
Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart 
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, 38 Usługi 
telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie do-
stępu do treści, stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Organizacja szkoleń, Organizacja konferencji, Umożliwianie 
dostępu do publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Za-
pewnianie dostępu do niepobieralnych publikacji elektro-
nicznych poprzez portale internetowe, 42 Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi naukowe i technolo-
giczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola 
jakości, Usługi projektowania, Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój 
sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako 
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi 
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowa-
nia danych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa 
(SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako 
usługa (SaaS), Oprogramowanie do wspierania franczyzo-
biorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), Opro-
gramowanie do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościo-
wymi jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, 
Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, 
Usługi potwierdzania tożsamości, Usługi prawne, licencjo-
nowanie koncepcji franczyzowych, Licencjonowanie wła-
sności intelektualnej.

(210) 549800 (220) 2022 11 30
(731) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowny)
(540) Plebiscyt Izydory - Produkt Przyjazny Dla Rolnika
(510), (511) 16 Okładki czasopism, Czasopisma branżowe, 
Czasopisma [periodyki], Periodyki [czasopisma], Czasopisma 
z plakatami, Papier na czasopisma, Czasopisma o tematyce 
ogólnej, Dodatki do gazet w postaci czasopism, Drukowane 
komunikaty prasowe, Komunikaty prasowe [materiały druko-
wane], Książki, Książki edukacyjne, Gazety, Gazety codzien-
ne, Periodyki, Periodyki drukowane, Publikacje periodyczne 
drukowane, 35 Reklama w czasopismach, Reklama w cza-
sopismach, broszurach i gazetach, Organizacja subskrypcji 
do czasopism w formacie elektronicznym, Zapewnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i maga-
zynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, Przygotowywanie reklam 
prasowych, Usługi reklamy prasowej, Usługi w zakresie re-
klamy prasowej, Reklama w prasie popularnej i profesjonal-
nej, Usługi prenumeraty gazet, Usługi reklamowe dotyczące 
gazet, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Organizowanie 
przestrzeni reklamowej w gazetach, Administrowanie prenu-
meratą gazet [dla osób trzecich], Usługi prenumeraty gazet 
dla osób trzecich, 41 Organizowanie konkursów, Organizo-
wanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizo-
wanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konfe-
rencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, Organizacja 
konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konferencji eduka-
cyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organi-
zowanie spotkań i konferencji, Organizowanie konferencji 
dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych szkoleń, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie corocz-
nych konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji 
dotyczących rozrywki, Organizowanie seminariów i konfe-
rencji, Organizowanie konferencji dotyczących handlu, Orga-
nizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Organizo-
wanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji związanych z handlem, Organizowanie konferen-
cji związanych z biznesem, Planowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji 
i kongresów, Organizowanie kongresów i konferencji w ce-
lach kulturalnych i edukacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczą-
ce przemysłu rolniczego, Zapewnianie szkoleń w dziedzinie 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Organizowanie i prowa-
dzenie loterii, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie 
czasopism elektronicznych, Wydawanie czasopism, Publika-
cja czasopism, Publikowanie czasopism, Publikowanie cza-
sopism internetowych, Multimedialne wydania czasopism, 
Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Usługi 
konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, Publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, Publikowanie cza-
sopism w postaci elektronicznej w Internecie, Wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikacja ksią-
żek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Pu-
blikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie 
on-line, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogól-
nej nie do pobrania, Usługi wydawnicze w zakresie elektro-
nicznych książek i czasopism w Internecie, Wydawanie gazet, 
Multimedialne wydania gazet, Publikacja gazet elektronicz-
nych on-line, Publikowanie elektronicznych gazet dostęp-
nych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Pu-
blikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publika-
cja elektroniczna on-line periodyków i książek, usługi wyda-
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wania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych 
niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, Usługi wydawni-
cze i reporterskie, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze za pośrednictwem 
środków skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze w zakre-
sie tekstów elektronicznych.

(210) 549802 (220) 2022 11 30
(731) PROSOLIS SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSOLIS POINT

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu, Preparaty 
zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, 3 Środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Detergen-
ty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, Preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego.

(210) 549803 (220) 2022 11 30
(731) SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA 

RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUDWIK RYDYGIER Szpital Specjalistyczny im. 

Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
usługi medyczne, szpitale, usługi świadczone przez szpitale, 
usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki lub szpi-
tale, usługi lekarskie, opieka pielęgniarska, pomoc medycz-
na, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, prowadzenie 
placówek medycznych, wykonywanie badań medycznych, 
zapewnianie leczenia medycznego.

(210) 549804 (220) 2022 11 30
(731) TRIAS AVI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) trias AV INTEGRATION

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe, promocyj-
ne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe.

(210) 549807 (220) 2022 11 30
(731) TRIAS AVI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) trias

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe, promocyj-
ne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy-
burzeniowe.

(210) 549817 (220) 2022 11 30
(731) PROSOLIS SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu, Preparaty 
zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, 3 Środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Detergen-
ty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, oraz inne 
niż do celów medycznych, Preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego.

(210) 549822 (220) 2022 12 01
(731) ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO PIAST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głogówek

(540) (znak słowny)
(540) SU-1
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Nielecznicze wyroby 
cukiernicze, Solone wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze 
z mąki, Przekąski z produktów zbożowych, Suchary, Suchary 
holenderskie, Suchary wojskowe, Wyroby cukiernicze, Wy-
roby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Sucharki, Grzanki 
[sucharki], Tosty z chleba, Chrupiące pieczywo, Tosty.
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(210) 549826 (220) 2022 12 01
(731) ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO PIAST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głogówek

(540) (znak słowny)
(540) SUCHARY SPECJALNE SU-1
(510), (511) 30 Przekąski z produktów zbożowych.

(210) 549828 (220) 2022 12 01
(731) ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO PIAST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głogówek

(540) (znak słowny)
(540) SUCHARY SPECJALNE SU-2
(510), (511) 30 Przekąski z produktów zbożowych.

(210) 549829 (220) 2022 12 01
(731) ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO PIAST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głogówek

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.07.02, 23.01.01, 05.13.25, 15.07.01
(510), (511) 30 Herbatniki, Suchary, Suchary holenderskie, 
Suchary wojskowe, Kruche ciastka (herbatniki), Kruche 
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, Ciasteczka, 
Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Ciasteczka 
w proszku, Wafle czekoladowe, Jadalne wafle, Ciastka, Po-
dłużne biszkopty [ciastka], Rurki waflowe [ciastka], Kruche 
ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku cze-
koladowym, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski 
słone na bazie mąki, Wyroby cukiernicze, Przekąski składa-
jące się głównie z wyrobów cukierniczych, Nielecznicze 
słodycze [wyroby cukiernicze], Słodycze bez cukru, Bato-
niki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych 
owoców [wyroby cukiernicze], Batoniki, Pierniczki, Praliny 
z waflem, Czekoladki, Praliny wytworzone z czekolady, 
Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby cukiernicze za-
wierające galaretkę, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, 
Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Czekolado-
we wyroby cukiernicze nielecznicze, Nielecznicze wyroby 
cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Przekąski składające się 
głównie ze zboża, Przekąski na bazie zbóż, Solone wyroby 
piekarnicze, Krakersy, Ciastka herbaciane, Babeczki, Słone 
herbatniki, Słone krakersy, Batony zbożowe, Wyroby cukier-
nicze z mąki, Wafelki, Tarty, Słodkie herbatniki do spożycia 
przez ludzi, Herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, 
Herbatniki petit-beurre, Herbatniki owsiane spożywcze, 
Ciasta, Sucharki, Pieczywa chrupkie, Herbatniki [słodkie lub 

słone], Grzanki, Ciastka owsiane, Biszkopty, Ciasteczka solo-
ne, Ciasteczka maślane, Piernik, Produkty na bazie czekola-
dy, Zboża przetworzone, Produkty zbożowe, Przekąski skła-
dające się z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane 
z produktów zbożowych, Batoniki energetyczne na bazie 
zbóż, Grzanki [sucharki], Tosty z chleba, Chrupiące pieczy-
wo, Tosty.

(210) 549838 (220) 2022 12 01
(731) ROYAL INDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEKO CAFE

(531) 03.01.06, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi kawiarni, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering).

(210) 549962 (220) 2022 12 06
(731) ROZPĘDOWSKA EWELINA VILLA GRETA, Dobków
(540) (znak słowny)
(540) VILLA GRETA
(510), (511) 43 Hotelowe usługi kateringowe, Usługi restau-
racji hotelowych, Usługi hotelowe, Hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi re-
stauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Pensjonaty, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Organizacja przyjęć we-
selnych [żywność i napoje], Organizacja przyjęć weselnych 
[miejsca], Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.

(210) 549970 (220) 2022 12 06
(731) KURNICKI RADOSŁAW AMATOR STUDIO, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) Nanosten
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.

(210) 549974 (220) 2022 12 06
(731) NOWICKI JAKUB TUTTO BENE BUTIK MIĘSNY, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Tutto Bene butik mięsny
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne, Mię-
so świeże, Mięso wędzone, Paczkowane mięso, Mięso goto-
we do spożycia, Suszone mięso, Suszone mięso wieprzowe, 
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Wołowina, Wołowina gotowa do spożycia, Wołowina w pla-
strach, Steki wołowe, Steki z mięsa, Wędliny, Miękkie dojrza-
łe sery, Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Ser 
mozzarella, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie sera, 
35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z mięsem.

(210) 550069 (220) 2022 12 08
(731) NIEZHENTSEVA SVITLANA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PLECY PLUS

(531) 01.15.15, 26.01.02, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Fizjoterapia, Masaż, Opracowywanie indy-
widualnych programów rehabilitacji fizycznej, Rehabilitacja 
fizyczna.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 543880, 547630, 548328, 548459, 548992, 549408, 549418, 549419, 549506, 549544, 549547, 549723, 549802, 
549817

2 548459, 549506

3 548372, 548376, 548377, 548378, 548573, 549226, 549230, 549403, 549506, 549802, 549817

5 530345, 530346, 530352, 530353, 530354, 546151, 547951, 548328, 548573, 548619, 548625, 548946, 549033, 
549096, 549226, 549230, 549312, 549382, 549403, 549413, 549460, 549544, 549547, 549548, 549639, 549722, 
549723, 549733, 549750, 549970

6 548104, 548836, 548837, 549510, 549511, 549522, 549712

7 548459, 549417, 549545, 549552

8 548372, 548376, 549417, 549641

9 528053, 528441, 528442, 533115, 548328, 548459, 548739, 548913, 548954, 549025, 549197, 549257, 549284, 
549345, 549378, 549382, 549437, 549476, 549484, 549485, 549545, 549549, 549552, 549651, 549706, 549789

10 548328, 548372, 548459, 549482, 549641

11 548459, 549345, 549407, 549417, 549500, 549510, 549511, 549545, 549549, 549552

12 548459, 549480, 549545, 549552

13 549537

14 548009

16 528441, 528442, 548372, 548459, 548759, 548954, 548992, 549175, 549257, 549312, 549378, 549382, 549415, 
549437, 549489, 549706, 549756, 549800

17 548381

18 548375, 549489, 549756

19 547101, 548381, 548744, 548748, 548749, 548751, 548752, 548756, 548836, 548837, 548911, 548919, 548992, 
549716, 549717, 549780

20 547630, 548104, 548265, 548459, 548836, 548837, 549712, 549780

21 548372, 548375, 548376, 548459, 549322, 549407, 549417, 549637, 549706

22 536237

24 548372, 549203

25 528441, 528442, 536237, 548009, 548372, 548759, 549175, 549203, 549310, 549312, 549382, 549705, 549706, 
549756

26 536237, 548372

27 548459

28 548459, 549437, 549482, 549625, 549756

29 530345, 530346, 530352, 530353, 530354, 546159, 548135, 548136, 549184, 549186, 549312, 549380, 549381, 
549393, 549395, 549396, 549707, 549789, 549974

30 543880, 548163, 548770, 548975, 549024, 549033, 549312, 549380, 549381, 549393, 549395, 549396, 549407, 
549452, 549454, 549460, 549548, 549702, 549733, 549789, 549822, 549826, 549828, 549829

31 549226, 549230, 549380, 549381, 549789

32 547951, 548163, 548347, 549024, 549312, 549548, 549643, 549722, 549733, 549789

33 541030, 547040, 549024, 549643, 549789

34 549722, 549733
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35 507696, 528053, 528441, 528442, 533115, 536237, 547101, 548122, 548347, 548694, 548696, 548697, 548698, 
548699, 548700, 548701, 548702, 548703, 548704, 548705, 548706, 548739, 548741, 548742, 548743, 548744, 
548748, 548749, 548751, 548752, 548756, 548759, 548911, 548913, 548919, 548946, 548992, 549024, 549025, 
549033, 549175, 549203, 549226, 549230, 549248, 549255, 549298, 549310, 549377, 549404, 549424, 549437, 
549468, 549476, 549482, 549484, 549485, 549496, 549506, 549508, 549522, 549525, 549526, 549527, 549528, 
549530, 549549, 549570, 549645, 549707, 549708, 549712, 549713, 549720, 549721, 549756, 549775, 549789, 
549800, 549804, 549807, 549974

36 547101, 548721, 548741, 549174, 549175, 549201, 549204, 549259, 549345, 549462, 549476, 549484, 549485, 
549496, 549525, 549526, 549527, 549623, 549624, 549720, 549721, 549756, 549789

37 547101, 548739, 548797, 549175, 549201, 549204, 549248, 549256, 549259, 549345, 549480, 549507, 549512, 
549522, 549545, 549549, 549552, 549626, 549700, 549703, 549724, 549804, 549807

38 528441, 528442, 533115, 549437, 549530, 549571, 549789

39 547630, 548347, 548739, 548797, 548989, 549033, 549393, 549395, 549396, 549424, 549430, 549545, 549552, 
549645, 549700, 549703, 549756

40 528053, 547630, 548347, 548989, 549345, 549422, 549545, 549552, 549780

41 528053, 528441, 528442, 547630, 548581, 548739, 548741, 548742, 548743, 548747, 548757, 548759, 548777, 
548954, 549025, 549060, 549175, 549209, 549213, 549257, 549259, 549260, 549327, 549390, 549391, 549437, 
549462, 549476, 549495, 549512, 549521, 549525, 549540, 549573, 549589, 549645, 549706, 549708, 549756, 
549775, 549789, 549800

42 528441, 528442, 536237, 547101, 547630, 548739, 548759, 549175, 549201, 549204, 549248, 549256, 549345, 
549378, 549437, 549476, 549484, 549485, 549507, 549545, 549552, 549626, 549700, 549703, 549789

43 548721, 548921, 549087, 549175, 549184, 549186, 549259, 549260, 549308, 549323, 549390, 549391, 549424, 
549462, 549473, 549643, 549645, 549702, 549707, 549756, 549789, 549838, 549962

44 547914, 548581, 548741, 548742, 548743, 548747, 548757, 549213, 549403, 549482, 549495, 549518, 549519, 
549540, 549608, 549705, 549803, 550069

45 507696, 549175, 549255, 549377, 549390, 549391, 549430, 549437, 549476, 549530, 549708, 549756, 549789
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

Adventum Group 549496

ADVENTUM 549720

ADVENTUM 549721

AgroNanoGel 549419

ALPHA 549641

ALSTEN 549712

ALUDOORY 548837

AMG PARTNER 549422

aquatest 549256

ARENA KRAKÓW S.A. 549756

ARES 549230

ARGENTA INVESTMENTS 548328

ARONA 548919

arp budownictwo 547101

AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA 549024

Balsam Bołotowa 546151

Big Short Bets 528441

BigSB 528442

BOTANIKA LAB 549460

BURZA 549454

by hebe 548375

cameleon 549500

canario CAFE 549407

ChefatHome 549417

CHMURKA 549452

Colour’s War by Aleksandra Wilk 549705

CREATOR SYNTHETIC 549637

CROOPLA 549408

CUUD 549775

Delicje Szampańskie 548770

Delicje Szampańskie 548975

DENTOLiK 549413

DIGNIS DESIGN 549489

DOGERO 549226

dom książki 549259

DOORSY 548836

DRAKE 549508

DRIVER 549404

DROGA NA GÓRĘ KYU 548777

DZIDUNIA 548135

e e-MEDflix 549589

eco dla biznesu 549248

EcoTech 549522

EKOMANIA bio produkty z Roztocza 546159

ENERGYNAT 548739

ETIHAS KEBAB 549087

EVIVA L’ARTE 548743

EybeR 549025

Falkon 549706

floorbi 549197

Flywider 549468

FRUTAVITA 549395

GEMRE 549310

gimm’e volume 548265

GOLDENLINE 549651

GRAND APARTMENTS 549308

GREEN SHOT 549722

hebe cosmetics 548377

hebe for men 548376

hebe naturals 548378

hebe professional 548372

HEROS 548992

HEXACURE 548625

HIGH SMILE 549733

human office 549703

human office. 549700

I YOU pmu 549060

IMPRESS 548751

INTER OPTICA 549608

Izobit ExtraDach 52 549716

iZOBIT ExtraDach 52 549717

JA JAFAR 549510

JA 549511

Job multiverse. 549530

JUSTOZE JUSTYNA PAJĄK 549345

K 549626

KARCZMA DID PANAS 549473

KOPALNIA SOLI BOCHNIA 1248 549645

kuphipoteke.pl 549174

KZ KITTEL ZAMOJDA NIERUCHOMOŚCI 549526

KZ 549527

L’A 548742

LACED 548752

La-Milla 549203

LexCare 549255

Lucro 549528

LUDWIK RYDYGIER Szpital Specjalistyczny  
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. 549803

LUMO 548696
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88 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT51/2022

LUMO 548698

LUMO 548700

LUMO 548702

LUMO 548704

LUMO 548706

LUNO 548913

m e b 549549

m e b 549552

M+ 549570

M+ 549571

M+ 549573

Magne-Balans Plus 549096

MaLex 548989

MALI MÓWCY CENTRUM DIAGNOZY  
I TERAPII TWOJEGO DZIECKA 549540

MANTEC 548744

MASTER OF NETWORKING 549257

MD CREATIVE 549713

MEB 549545

MERACTiV 548573

MIGMEES 549512

MILTON Grupa Nieruchomości 549624

MILTON 549623

MODA i SUKCES 549382

MÓJ KOLOROWY AUTENTYZM 548741

MULTIOFFICE OD 1997 548459

MYSTIC 548748

Nanosten 549970

Natürlich auf Deutsch! 549437

NEKO CAFE 549838

N-Fix 549723

NORDTERM 548381

OL-TRANS 548797

optimix 543880

Pani Swojego Przeznaczenia 548954

pbs Post Box System 548104

Pharmovit wpłynie na Ciebie! 548946

PIECHOTA 549430

pierre cardin 549415

PLA.partners 549377

Plebiscyt Izydory - Produkt Przyjazny  
Dla Rolnika 549800

PLECY PLUS 550069

POL INS POLSKIE INSTALACJE 549507

Pola 549380

Pola 549381

POLDEPRO 548619

POLDOM 549201

POLDOM 549204

POL-HUNT PRODUCENT SZNURÓW  
HUKOWYCH ODSTRASZACZE  
ZWIERZYNY DZIKIEJ 549537

Pomidor PIZZA 549702

PRACOWNIA PSYCHODIETETYCZNA  
PAULA SZCZEŚNIEWSKA 548581

PREMICANNA 549639

Probifox 530354

PROINVEST 549724

PROSOLIS POINT 549802

PROSOLIS 549817

prosto z polski  
FROM SOURCE TO CUSTOMER 548347

QUADRANS 549323

R Roi Le Chemin du Roi 541030

Rauch 548009

RegeOptic 530353

rent monkey 548721

reporter 536237

RESORREX SHOP & SERVICE 549480

Revitaben D3 Plus 549750

RiskRadar 549476

RKKA 549708

ROBAKI Z PAKI 549393

Robaki z Paki 549396

ROOT 548756

RÓB TO CO LUBISZ, A MY POMOŻEMY  
W TYM CO MUSISZ. ŻABKA. 549789

RUBANTA 549625

RUSTY RAT 549643

rzęsa w rzęse. 548747

rzęsa w rzęse. 548757

SALUS MED 549495

SANDIO 548911

S-biotic 530352

Selfie - GastroBar 549260

S-IMMUNO 530346

SMAKCJA 549707

SN Academy 549327

SOKOŁÓW KOCIEWSKA 548136

SPINETIC 549482

STREFA UMYSŁU 549213

SU-1 549822

SUCHARY SPECJALNE SU-1 549826

SUCHARY SPECJALNE SU-2 549828

SUNVEGAS 549519

SUPERFUZIONS 548163

SV SUNVEGAS 549518

TBILISI PEAK 547040

Teracryl 549418

The Heisen Burger 549184

The HeisenBurger 549186

TIZZIANO 548749

trias AV INTEGRATION 549804

trias 549807
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Nr  ZT51/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 89

TRID3NT 549544

TRIDENT 549547

turbo energy fruit 547951

Tutto Bene butik mięsny 549974

TV 533115

twojeznamiona.pl 547914

Uni-PRO BeautiQ 549403

UP UNIWERSYTET PRZYRODNICZY  
w Lublinie 548759

UZDROWISKOWE Smaki 549548

VABANK 549462

VERMICO 547630

VIBE 549175

VICEVERSA ristorante italiano 548921

VILLA GRETA 549962

W Szczerym Polu Stodoła Biesiadna |  
Restauracja | Pensjonat 549391

W SZCZERYM POLU 549390

wakacyjna strefa 549424

WiedzMy 549033

WŁOCŁAWSKI FESTIWAL WŁOSKIEJ MUZYKI  
OPEROWEJ „BELCANTO PER SEMPRE” 549521

WOODYOU 549780

WOŹNY 507696

WS WYTWÓRNIA SYLWETKI 549209

WWW.GARBUSY.PL 548122

WYDAWNICTWO NOWEJ KONFEDERACJI 528053

xinya 549284

XMASTER 549298

yezey 549322

Zacmin 530345

ZIOMALE 549312

zmyjto 549506

ŻABKA FUTURE 549484

żabka future 549485



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.

1099712 HUALONG (2022 11 09)
CFE: 15.07.01, 26.11.09, 29.01.13 7

1509870 HELEN KELLER (2022 11 17) 9
1682361 bravo (2022 11 15)

CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12 29, 30, 31, 32, 
33, 35, 43

1698017 GEXA (2022 09 20, 
2022 06 02)

5, 10, 17, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 35, 39, 41, 42

1698034 CELEBRITY beauty center (2022 06 27)
CFE: 25.01.13, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15 3

1698057 HYUNDAI (2022 10 14, 2022 04 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 21

1698177 CHEESE CLUB (2022 10 03) 29
1698240 AGRIKER (2022 09 14)

CFE: 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15 1
1698294 HUMAN BY NATURE 

(2022 09 05, 2022 03 09)
1, 3, 5, 9, 16, 30, 

35, 41, 42
1698366 ARMOLIPIL (2022 10 10, 2022 05 23) 5
1698393 posee (2022 09 21)

CFE: 27.05.01 25
1698400 itc (2022 10 28)

CFE: 27.05.01 11
1698401 Sonnoc (2022 10 28)

CFE: 27.05.01 9
1698423 MAGNEBIOTIC (2022 10 04, 2022 04 26) 5
1698480 OPPLE (2022 10 28)

CFE: 27.05.01 35
1698500 KUCOIN (2022 02 28) 35, 36,
1698582 COCO MADEMOISELLE (2022 09 05) 3
1698609 SIBOASI (2022 10 27) 28
1698614 HEPER (2022 09 15)

CFE: 26.01.01, 26.04.18, 27.05.01 13
1698634 HADIN (2022 10 13)

CFE: 27.05.01 12
1698672 RICK TOP ONE (2022 09 06)

CFE: 01.15.05, 13.01.01, 27.03.15, 
27.05.01, 27.07.11

25

1698680 MeatyWay (2022 09 01, 2022 08 16)
CFE: 03.01.06, 27.05.01 31

1698707 SADOER (2022 09 13)
CFE: 24.09.02, 27.05.01 3

1698779 SOLO (2022 10 19)
CFE: 27.05.01 3, 35

1698801 CHAMP DES DUCS  
(2022 09 29, 2022 04 21)

33

1698901 TANBOER (2022 10 18)
CFE: 27.05.01 25

1698954 FreeYond (2022 11 02, 2022 06 02)
CFE: 27.05.01 7, 9

1698969 JACKSON PET CO.  
(2022 06 16)

3, 5, 18, 20, 21, 
25, 28, 31, 35

1698976 dingb (2022 10 13)
CFE: 27.05.01 16

1699050 PEIZ (2022 10 17)
CFE: 04.05.21, 27.05.01 28

1699184 Vuur LAB.  
(2022 05 23, 2022 01 04)

11

1699188 LINOPORE (2022 06 14) 17, 19, 24
1699223 KETROY (2022 05 16)

CFE: 27.05.01 25, 35
1699258 HARTUNG  

(2022 07 26)
6, 7, 11, 12, 

37, 40, 42
1699387 CIRTEGO  

(2022 08 31, 2022 06 09)
1, 40

1699447 2022 09 01, 2022 07 20)
CFE: 03.02.01, 25.01.15, 
28.05.00, 29.01.14

18, 25, 35

1699449 THREE ELEPHANTS TRI SLONA SILM  
(2022 09 01, 2022 07 20)
CFE: 03.02.01, 27.05.24, 29.01.14 18, 25, 35

1699487 BG BEST GREEN  
(2022 10 13, 2022 04 14)
CFE: 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12 4, 6, 7, 8, 9, 

12, 17, 21
1699488 BG BEST GREEN EXPERT  

(2022 10 13, 2022 04 14)
CFE: 05.03.13, 26.04.04,  
27.05.01, 29.01.13

4, 6, 7, 8, 9, 
12, 17, 21



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1698240, 1698294, 1699387 

3  1698034, 1698294, 1698582, 1698707, 1698779, 1698969 

4  1699487, 1699488 

5  1698017, 1698294, 1698366, 1698423, 1698969 

6  1699258, 1699487, 1699488 

7  1099712, 1698954, 1699258, 1699487, 1699488 

8  1699487, 1699488 

9  1509870, 1698294, 1698401, 1698954, 1699487, 1699488 

10  1698017 

11  1698400, 1699184, 1699258 

12  1698634, 1699258, 1699487, 1699488 

13  1698614 

16  1698294, 1698976 

17  1698017, 1699188, 1699487, 1699488 

18  1698969, 1699447, 1699449 

19  1698017, 1699188 

20  1698017, 1698969 

21  1698017, 1698057, 1698969, 1699487, 1699488 

22  1698017 

24  1698017, 1699188 

25  1698017, 1698393, 1698672, 1698901, 1698969, 1699223, 1699447,
 1699449 

28  1698609, 1698969, 1699050 

29  1682361, 1698177 

30  1682361, 1698294 

31  1682361, 1698680, 1698969 

32  1682361 

33  1682361, 1698801 

35  1682361, 1698017, 1698294, 1698480, 1698500, 1698779, 1698969,
 1699223, 1699447, 1699449 

36  1698500 

37  1699258 

39  1698017 

40  1699258, 1699387 

41  1698017, 1698294 

42  1698017, 1698294, 1699258 

43  1682361



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.

543310 MONABANQ
2022 10 11 36

544910 KUBUJ MACIEJ  
SALON FRYZJERSKI EXCELLENTQ
2022 11 08 35, 44

545476 Testimate Oy
2022 11 15 6, 7, 9, 39

545477 Testimate Oy
2022 11 15 6, 7, 9, 39

545478 Testimate Oy
2022 11 15 6, 7, 9, 39

545808 Off-White LLC
2022 11 29 3

544096 Madame Hélene HAYDEN
2022 12 05 3

546243 Międzynarodowy Komitet Olimpijski
2022 12 05 35, 41, 43, 44

546458 Jaguar Land Rover Limited
2022 12 02 25

546359 Yellow Boston LTD
2022 12 02 11

544678 Comité International Olympique
2022 12 05 19, 35, 36, 37
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