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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 27 grudnia 2022 r. Nr ZT52

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) 517145 (220) 2020 08 14
(731) VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Vectra. Pierwsza internetowa telewizja kablowa.
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nagrywania, trans-
misji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, internetowe ser-
wery, urządzenia i terminale www, osprzęt i części zapaso-
we do wymienionych urządzeń, materiały eksploatacyjne 
i programy do wymienionych urządzeń, oprogramowanie 
do tworzenia portali www, oprogramowanie do cyfrowe-
go szyfrowania, identyfikacji i certyfikacji, oprogramowanie 
umożliwiające bezpieczną transmisję danych przez sieci, 
Internet i www, oprogramowanie dla dekoderów, nośniki 
danych, płyty, dyski, pamięci flash, 16 wydawnictwa druko-
wane, czasopisma, książki, druki, foldery, 35 usługi reklamo-
we i promocyjne, audyt, analizy rynkowe, doradztwo w za-
kresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, 
produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, badanie opinii 
publicznej, badanie rynku i opłacalności działań reklamo-
wych, ogłoszenia reklamowe, prezentowanie produktów 
w mediach, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wych, radia i telewizji, rozpowszechnianie i uaktualnianie 
materiałów, dystrybucja materiałów reklamowych, tworze-
nie i edycja tekstów reklamowych i sponsorowanych, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż następujących 
usług na odległość, on-line lub za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość: telefonu, komunikatorów, sieci 
komputerowych: usługi przekazywania fonii i/lub wizji, usłu-
gi telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, 
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefo-
niczna, poczta elektroniczna, rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych, radiowych, zbieranie i przekazywanie 
wiadomości, transmisja programów radiowych i telewizyj-
nych, transmisja satelitarna, emisja programów telewizyj-
nych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji 
za opłatą [pay-per-view], usługi z zakresu produkcji filmów, 
nagrań video i radiowych, programów telewizyjnych i radio-
wych, usługi edukacyjne, wypożyczanie materiałów audio 
i wideo, usługi projektowania i rozwoju komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, oprogramowania internetowych 
serwerów, dekoderów, urządzeń i przyrządów do nagrywa-
nia, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urządzeń 
i terminali www, usługi analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek in-
ternetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, 38 usługi przekazywania fonii i/lub wizji, usługi 
telekomunikacyjne, łączność poprzez sieć światłowodów, 
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefo-
niczna, poczta elektroniczna, rozpowszechnianie progra-
mów telewizyjnych, radiowych, zbieranie i przekazywanie 
wiadomości, transmisja programów radiowych i telewizyj-

nych, transmisja satelitarna, emisja programów telewizyj-
nych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji 
za opłatą [pay-per-view], 41 usługi z zakresu produkcji fil-
mów, nagrań video i radiowych, programów telewizyjnych 
i radiowych, informacja o imprezach rozrywkowych i rekre-
acji, organizowanie spektakli, konkursów z zakresu edukacji 
lub rozrywki, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez 
kulturalnych i sportowych, usługi edukacyjne, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, publikacje elektro-
niczne on-line gazetek, magazynów, periodyków dla abo-
nentów, publikacja tekstów, wypożyczanie materiałów audio 
i wideo, 42 usługi projektowania i rozwoju komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, oprogramowania internetowych 
serwerów, dekoderów, urządzeń i przyrządów do nagrywa-
nia, transmisji, odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, urządzeń 
i terminali www, usługi analizy systemów komputerowych, 
doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek in-
ternetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich.

(210) 518911 (220) 2020 09 29
(731) G.V.M. CARINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) serce i zdrowie

(531) 02.09.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.09, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty 
medyczne, antybakteryjne środki do mycia, apteczki pierw-
szej pomocy, wyposażone, balsamiczne preparaty do celów 
medycznych, chusteczki do użytku chirurgicznego, cukier 
do celów medycznych, cukierki do celów leczniczych, herba-
ta ziołowa do celów leczniczych, implanty biologiczne, im-
planty farmaceutyczne, kremy do pielęgnacji skóry do użyt-
ku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, le-
karstwa, maści lecznicze, medyczne i chirurgiczne materiały 
opatrunkowe, nalewki do celów medycznych, napary leczni-
cze, napoje ziołowe do użytku leczniczego, olejki lecznicze, 
opatrunki do ran, plastry, preparaty antybiotykowe, prepa-
raty dermatologiczne, preparaty diagnostyczne, preparaty 
i substancje lecznicze, preparaty przeciwwirusowe, prepara-
ty sercowo-naczyniowe, preparaty witaminowe i mineralne, 
środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki 
przeciwkaszlowe, środki przeciwwirusowe, środki przeciwza-
palne, szczepionki, wody mineralne do celów medycznych, 
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żele antybakteryjne, zioła lecznicze, preparaty i substancje 
farmaceutyczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
9 aplikacje mobilne, programy komputerowe, kodowane 
karty członkowskie, kodowane karty lojalnościowe, kodo-
wane karty podarunkowe, kodowane karty upominkowe, 
35 badania i analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomicz-
ne, doradztwo i konsultacje w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, marketing imprez i wydarzeń, pokazy 
[do celów promocyjnych/reklamowych], organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie public 
relations, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamo-
we związane z produktami farmaceutycznymi i produktami 
do obrazowania in-vivo, usługi doradcze i informacyjne w za-
kresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania 
nią, zarządzanie szpitalami, zarządzanie administracyjne 
w szpitalach, zarządzanie biznesowe w szpitalach, rozwój 
systemów zarządzania szpitalami, usługi administrowania 
działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, zarzą-
dzanie kosztami opieki zdrowotnej, zarządzanie planami 
dotyczącymi przedpłaconej opieki medycznej, usługi admi-
nistracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala, 
usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, ne-
gocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej, kompilacja danych statystycznych 
dotyczących badań medycznych, opracowywanie statystyk 
w zakresie korzystania z opieki zdrowotnej, fakturowanie 
w zakresie usług medycznych, prowadzenie osobistych re-
jestrów i akt historii medycznej, usługi przetwarzania danych 
w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi w zakresie rozliczeń 
świadczone w dziedzinie służby zdrowia, sprzedaż detalicz-
na lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycz-
nymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
medycznymi, 36 ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, usługi ubezpieczeniowe, usługi gwarantowania 
ubezpieczeń medycznych, finansowanie opieki zdrowotnej, 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczenia-
mi zdrowotnymi, administrowanie przedpłaconymi planami 
opieki zdrowotnej, organizowanie finansowania wydatków 
medycznych, programy oszczędnościowe dotyczące opieki 
zdrowotnej, usługi ubezpieczenia medycznego świadczo-
ne na rzecz firm, 41 organizowanie konferencji i sympozjów 
w dziedzinie nauk medycznych, prowadzenie edukacyjnych 
programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, 
organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i ży-
wienia, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących 
zagadnień medycznych, zapewnianie kursów ustawicznego 
kształcenia medycznego, zapewnianie szkoleniowych kur-
sów medycznych, kształcenie praktyczne [pokazy], szkolenia 
i nauczanie w dziedzinie medycyny, treningi zdrowotne i tre-
ningi fitness, publikowanie czasopism, książek i podręczni-
ków z dziedziny medycyny, publikowanie tekstów medycz-
nych, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacji 
medycznej, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, 
usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne 
z zakresu farmacji, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwi-
czenia fizyczne], 42 medyczne badania naukowe, badania 
biotechnologiczne, badania biologiczne, badania kliniczne 
i badania medyczne, badania i rozwój w dziedzinie przemy-
słu farmaceutycznego, usługi badawcze w dziedzinie medy-
cyny i farmakologii, badania naukowe w dziedzinie farmacji, 

przeprowadzanie prób klinicznych produktów farmaceu-
tycznych, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie 
zaburzeń medycznych i ich leczenia, pisanie programów 
komputerowych do zastosowań medycznych, projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do użytku z technologią medyczną, projektowanie i opraco-
wywanie technologii medycznej, 43 domy opieki dla osób 
w podeszłym wieku, usługi domów opieki dla osób w pode-
szłym wieku, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci 
opieki dziennej nad osobami dorosłymi, 44 ochrona zdrowia, 
świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, opieka me-
dyczna i zdrowotna, prowadzenie placówek medycznych, 
usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, 
usługi prywatnych szpitali, usługi świadczone przez szpita-
le, szpitale, ośrodki zdrowia, kliniki medyczne, sanatoria, or-
ganizowanie leczenia medycznego, ambulatoryjna opieka 
medyczna, chirurgia, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, kon-
sultacje medyczne, usługi medyczne, usługi lekarskie, usługi 
dentystyczne, opieka pielęgniarska, usługi domowej opieki 
zdrowotnej, domowa opieka pielęgniarska, usługi w zakre-
sie lekarskich wizyt domowych, usługi leczenia medyczne-
go świadczone przez domy opieki, usługi elektroterapii dla 
fizjoterapii, usługi farmaceutyczne, usługi w zakresie medy-
cyny sportowej, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
pomoc medyczna, usługi w zakresie zorganizowanej opieki 
zdrowotnej, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pie-
lęgniarską lub medyczną, usługi opieki zdrowotnej oferowa-
ne za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek 
służby zdrowia, usługi udostępniania placówek medycznych, 
usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i docho-
dzącymi, badania medyczne, badania medyczne w celach 
diagnostycznych lub leczenia, badania genetyczne do ce-
lów medycznych, usługi analiz medycznych do celów dia-
gnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria 
medyczne, usługi obrazowania medycznego, usługi labo-
ratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych 
od pacjentów, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], 
usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, 
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, wydawa-
nie raportów medycznych, monitorowanie pacjentów, do-
radztwo dotyczące ochrony zdrowia, poradnictwo medycz-
ne, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone 
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi 
doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, 
usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów me-
dycznych, wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, 
wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie 
zdrowia.

(210) 526802 (220) 2021 03 26
(731) WALCZAK ARTUR, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Salon Stolbud

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 Budowlane materiały metalowe, Okna meta-
lowe, okna dachowe metalowe, włazy okienne metalowe, 
metalowy osprzęt do okien, okucia metalowe do okien, 
drzwi metalowe, Okucia okienne ozdobne, kołnierze meta-
lowe do okien, ramy i futryny okienne metalowe, Metalowe: 
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okiennice, rolety, ograniczniki do okien, ościeżnice, Metalo-
we żaluzje nie ujęte w innych klasach, Akcesoria metalowe 
do drzwi i okien, Metalowe: ramy do drzwi, ościeżnice, para-
pety, listwy, opaski, słupy metalowe, konstrukcje linii napo-
wietrznych, druty, kable, Bramy metalowe, Metalowe: ścianki 
działowe, balustrady, ogrodzenia, konstrukcje budowlane, 
kratki wentylacyjne, ograniczniki do drzwi i okien, odrzwia, 
19 Materiały budowlane niemetalowe, Okna niemetalowe, 
okna dachowe niemetalowe, włazy okienne niemetalo-
we, niemetalowy osprzęt do okien, kołnierze niemetalowe 
do okien, Ramy i futryny okienne niemetalowe, Niemetalo-
we: okiennice, ograniczniki do okien, ościeżnice, parapety, 
odrzwia, Drewno, Beton, betonowe elementy budowlane, 
Parkiety, Niemetalowe żaluzje i osłony przeciwsłoneczne 
nie ujęte w innych klasach, Konstrukcyjne elementy nieme-
talowe dla budownictwa, Brykiety z drewnianych materia-
łów odpadowych, Niemetalowe: drzwi, futryny, ościeżnice, 
balustrady, schody, tralki do schodów, Listwy niemetalowe, 
opaski niemetalowe, Okładziny niemetalowe, Deski, drewno 
budowlane, 20 Rolety wewnętrzne okienne, Rolety okien-
ne tekstylne wewnętrzne, 22 Markizy z materiałów tekstyl-
nych, Markizy z tworzyw sztucznych, 24 Moskitiery, 35 usługi 
w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach za pośred-
nictwem Internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa 
katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych nastę-
pujących towarów: budowlane materiały metalowe, okna 
metalowe, okna dachowe metalowe, włazy okienne metalo-
we, metalowy osprzęt do okien, okucia metalowe do okien, 
drzwi metalowe, okucia okienne ozdobne, kołnierze meta-
lowe do okien, ramy i futryny okienne metalowe, metalowe: 
okiennice, rolety, ograniczniki do okien, ościeżnice, metalo-
we żaluzje nie ujęte w innych klasach, akcesoria metalowe 
do drzwi i okien, metalowe: ramy do drzwi, ościeżnice, pa-
rapety, listwy, opaski, słupy metalowe, konstrukcje linii napo-
wietrznych, druty, kable, bramy metalowe, metalowe: ścianki 
działowe, balustrad, ogrodzenia, konstrukcje budowlane, 
kratki wentylacyjne, ograniczniki do drzwi i okien, odrzwia, 
materiały budowlane niemetalowe, okna niemetalowe, okna 
dachowe niemetalowe, włazy okienne niemetalowe, nieme-
talowy osprzęt do okien, kołnierze niemetalowe do okien, 
ramy i futryny okienne niemetalowe, niemetalowe: okien-
nice, ograniczniki do okien, ościeżnice, parapety, odrzwia, 
drewno, beton, betonowe elementy budowlane, parkiety, 
niemetalowe żaluzje i osłony przeciwsłoneczne nie ujęte 
w innych klasach, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla 
budownictwa, brykiety z drewnianych materiałów odpado-
wych, niemetalowe: drzwi, futryny, ościeżnice, balustrady, 
schody, tralki do schodów, listwy niemetalowe, opaski nie-
metalowe, okładziny niemetalowe: deski, drewno budow-
lane: rolety wewnętrzne okienne, rolety okienne tekstylne 
wewnętrzne, markizy z materiałów tekstylnych: markizy 
z tworzyw sztucznych, moskitiery, Doradztwo handlowe, 
promocja sprzedaży, poszukiwanie partnerów handlowych, 
tworzenie przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo 
handlowe, informacja handlowa, Promocja sprzedaży, wdra-
żanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie 
giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, orga-
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
organizacja stanowisk na targach handlowych, Prowadzenie 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej artykułami 
elektrycznymi, budowlanymi, drzewnymi, sprzętem agd, ar-
tykułami wyposażenia wnętrz, artykułami oświetleniowymi, 
usługi informacyjne dotyczące handlu i sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej oraz internetowej artykułami elektrycznymi, 
budowlanymi, drzewnymi, sprzętem agd, artykułami wypo-
sażenia wnętrz, artykułami oświetleniowymi, usługi aukcyj-
ne, prowadzenie sprzedaży detalicznej, hurtowej i interne-

towej artykułami elektrycznymi, budowlanymi, drzewnymi, 
sprzętem agd, artykułami wyposażenia wnętrz, artykułami 
oświetleniowymi, doradztwo w sprawach zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, reklama, pokazy towarów, usługi 
marketingowe, agencje eksportowo-importowe, prowadze-
nie ksiąg, usługi w zakresie handlu materiałami budowla-
nymi i dostarczanie informacji handlowych konsumentom, 
37 Montaż okien i drzwi, Konserwacja, remonty, serwis oraz 
naprawa drzwi i okien, Roboty budowlane wykończeniowe 
i remontowe, Nadzór budowlany, Wynajem sprzętu budow-
lanego, Informacja budowlana, Doradztwo w zakresie ww. 
usług, Informacja o powyższych usługach, Budownictwo 
przemysłowe, Usługi budowlane, Usługi remontowe, Instalo-
wanie, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i elek-
troenergetycznych oraz linii energetycznych.

(210) 531895 (220) 2021 07 22
(731) NEC CORPORATION, Tokio, JP
(540) (znak słowny)
(540) NEC DIGITAL GOVERNMENT
(510), (511) 9 Urządzenia do rejestrowania, transmisji, od-
twarzania lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
Komputery oraz komputerowy sprzęt peryferyjny, Urzą-
dzenia do komunikacji komputerowej, Oprogramowanie 
komputerów, Programy komputerowe nagrane, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy 
komputerowe, Oprogramowanie przeznaczone dla sekto-
ra publicznego, Oprogramowanie przeznaczone dla służby 
publicznej, Oprogramowanie do zarządzania majątkiem, 
Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowa-
nie do analizy danych, Oprogramowanie do identyfikacji 
i uwierzytelniania użytkowników, Oprogramowanie do bio-
metrycznej identyfikacji i uwierzytelniania, 35 Zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usłu-
gi outsourcingu procesów biznesowych (BPO), Usługi out-
sourcingu technologii informacyjnej (ITO), Usługi inspekcji 
i unowocześniania procesów biznesowych, Zarządzanie, 
doradztwo i planowanie w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie analizy danych dotyczących działal-
ności gospodarczej, Doradztwo biznesowe, Usługi doradcze 
w zakresie strategii w działalności gospodarczej, Komputero-
we zarządzanie plikami (usługi zarządzania bazami danych), 
Zarządzanie umowami, 36 Usługi agencji pobierania opłat, 
Zarządzanie aktywami, Doradztwo w zakresie zarządza-
niem aktywami, 37 Naprawa oraz usługi instalacyjne sprzętu 
i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwa-
cja i naprawa sprzętu komputerowego, 42 Usługi naukowe 
i technologiczne, jak również związane z nimi usługi badaw-
cze i projektowe, Usługi w zakresie analizy przemysłowej, 
badań przemysłowych i wzornictwa przemysłowego, Usługi 
kontroli jakości i uwierzytelniania, Projektowanie i opraco-
wywanie komputerów i oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, 
Programowanie komputerów, Usługi konsultacyjne w dzie-
dzinie technologii informacyjnej, Technologiczne usługi kon-
sultacyjne w zakresie informacji i technologii komunikacyj-
nej, Usługi doradztwa technologicznego w zakresie progra-
mów komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, Chmura obliczeniowa, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi dostawcy usług 
aplikacyjnych [ASP], Proces biznesowy jako usługa (BPaaS), 
Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego 
oprogramowania, Rozwiązywanie problemów z oprogra-
mowaniem komputerowym [pomoc techniczna], Integracja 
oprogramowania komputerowego, Implementacja opro-
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gramowania komputerowego, Usługi w zakresie integracji 
systemów komputerowych, Usługi doradztwa w zakresie 
projektowania, doboru, implementacji oraz użycia sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, Konsultacje z zakresie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania, Monitoring sys-
temów komputerowych oraz programów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, Analizy systemów kompu-
terowych, Odzyskiwanie danych, Powielanie programów 
komputerowych, Konwersja programów komputerowych 
i danych (inna niż konwersja fizyczna), Konwersja danych lub 
dokumentów na formę elektroniczną, Monitorowanie stron 
internetowych dla innych podmiotów, Projektowanie, two-
rzenie i programowanie stron internetowych.

(210) 535108 (220) 2021 10 11
(731) ALDI Einkauf SE & Co.oHG, Essen, DE
(540) (znak słowny)
(540) RAZ ALDI ZAWSZE ALDI
(510), (511) 16 Plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, 
drukowane bilbordy reklamowe, 35 Reklama, 41 Publikowa-
nie materiałów drukowanych.

(210) 535111 (220) 2021 10 11
(731) ALDI Einkauf SE & Co.oHG, Essen, DE
(540) (znak słowny)
(540) ALDI MA TO COŚ!
(510), (511) 16 Plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, 
drukowane bilbordy reklamowe, 35 Reklama, 41 Publikowa-
nie materiałów drukowanych.

(210) 535919 (220) 2021 10 30
(731) UTNIK RADOSŁAW JERZY, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.03.20, 29.01.14
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Nauczanie, Kształ-
cenie, Oświata, Wychowanie, Zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 
i kariery zawodowej (związane z wychowaniem, działalno-
ścią wychowawczo-profilaktyczną lub edukacją), Warsztaty, 
konsultacje, działalność informacyjna (związane z wychowa-
niem, działalnością wychowawczo-profilaktyczną lub edu-
kacją), Interwencja kryzysowa (związana z wychowaniem, 
działalnością wychowawczo- profilaktyczną lub edukacją), 
Zajęcia rozwijające uzdolnienia lub zainteresowania, Zajęcia 
dydaktyczno- wyrównawcze, Zajęcia rozwijające umiejętno-
ści uczenia się, Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (wspo-
magające edukację lub wychowanie), Zajęcia logopedyczne 
(wspomagające edukację lub wychowanie), Zajęcia socjo-
terapeutyczne (wspomagające edukację lub wychowanie), 
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 

(wspomagające edukację lub wychowanie), Zajęcia o cha-
rakterze terapeutycznym (wspomagające edukację lub wy-
chowanie), Usługi nauczycieli, nauczycieli specjalistów oraz 
specjalistów (psychologów, logopedów, pedagogów, pe-
dagogów specjalnych) - edukacyjne, wychowawczo- opie-
kuńcze, wychowawczo-profilaktyczne lub wspomagające 
działalność wychowawczą, wychowawczo-profilaktyczną 
lub edukację, Usługi w zakresie nadzoru pedagogicznego, 
Udostępnianie i certyfikowanie obiektów i sprzętu do ce-
lów konferencyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, wycho-
wawczo-opiekuńczych, wychowawczo- profilaktycznych, 
rekreacyjnych, kulturalnych, zabawowych, Usługi sal zabaw 
dla dzieci, Coaching [szkolenie lub wspomaganie rozwoju], 
Kształcenie praktyczne, Dokształcanie i doskonalenie za-
wodowe, Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów, 
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, 44 Usługi opieki 
zdrowotnej, Udostępnianie informacji zdrowotnej, w tym 
na temat karmienia piersią, zdrowia reprodukcyjnego i psy-
choseksualnego, Konsultacje, działalność informacyjna 
(związane ze zdrowiem), Planowanie rodziny, Masaż, Usługi 
dietetyków, Fizjoterapia, Światłoterapia (naświetlanie świa-
tłem w celach profilaktyki zdrowotnej lub terapeutycznych), 
Profilaktyka, konsultacje, badanie, diagnoza, terapia, leczenie 
chorób, uzależnień, zaburzeń i problemów zdrowotnych, 
psychicznych, seksualnych, rozwojowych, w tym zaburzeń 
zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń 
integracji sensorycznej, Opiniowanie i orzecznictwo w tym 
zakresie (w tym psychologiczne, seksuologiczne, logope-
dyczne), Usługi psychologów, psychoterapeutów i socjo-
terapeutów (związane ze zdrowiem), Badania, konsultacje 
i treningi w zakresie inteligencji, zdolności poznawczych, 
osobowości, nadpobudliwości psychoruchowej, odporności 
na stres (związane z profilaktyką prozdrowotną, diagnozo-
waniem, terapią lub leczeniem), Profilaktyka zdrowotna lub 
terapia, Grupy wsparcia psychologicznego i społecznego 
(związane z problemami zdrowotnymi), Usługi psycholo-
giczne, konsultacje, diagnoza i terapia mowy i słuchu, Usługi 
logopedyczne (związane ze zdrowiem), Interwencja kryzy-
sowa (związana z kryzysem zdrowotnym, w tym w zakresie 
zdrowia psychicznego), Badania kliniczne, 45 Doradztwo 
i pomoc w sprawach konsumenckich, rodzinnych, małżeń-
skich i partnerskich, Doradztwo i pomoc w zakresie relacji 
osobistych, Świadczenie usług wsparcia emocjonalnego ro-
dzinom, Usługi w zakresie opieki, Usługi arbitrażu, mediacji 
i rozstrzygania sporów, Sprawdzanie standardów i praktyk 
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Usłu-
gi prawnicze, Usługi wsparcia psychologicznego w sporach 
sądowych i innych sytuacjach trudnych.

(210) 540340 (220) 2022 02 25
(731) POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZPO Akademia Oponiarska

(531) 26.11.07, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 16 Książki, Podręczniki, Materiały do nauczania, 
Gazety i czasopisma, Broszury, Kalendarze, Notatniki i notesy 
podręczne, Zeszyty, Zakładki do książek, Plakaty, Prospekty, 
Przybory do pisania, Skoroszyty na dokumenty, 41 Usługi 
w zakresie edukacji i nauczania z zakresu wulkanizacji, Or-
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ganizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, semina-
riów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, 
konferencji i imprez rozrywkowych, Organizowanie i prowa-
dzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, Publi-
kowanie książek i materiałów dydaktycznych, Publikowanie 
książek i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, 
nagrywanie materiałów dydaktycznych, Organizowanie wy-
staw związanych z kulturą lub edukacją, Publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, Doradztwo w zakresie edukacji 
lub kształcenia, Usługi trenerskie w zakresie pomocy i kiero-
wania rozwojem umiejętności oraz kompetencji.

(210) 542817 (220) 2022 05 06
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODOWA

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Napoje alkoholowe de-
stylowane, Wódka, nalewki.

(210) 542823 (220) 2022 05 06
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady
(540) (znak słowny)
(540) OGRODOWA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Napoje alkoholowe de-
stylowane, Wódka, nalewki.

(210) 543270 (220) 2022 05 22
(731) MMR GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) MMR GROUP
(510), (511) 1 Produkty i preparaty chemiczne absorbujące, 
Chemiczne preparaty do zastosowania w poligrafii, Drukar-
skie substancje chemiczne, Chemiczne zmywacze do farb 
procesowych konwencjonalnych, UV oraz farb zawierających 
alkohol, Chemikalia do maszyn offsetowych, Produkty che-
miczne do druku offsetowego i fleksograficznego, mianowi-
cie - farby i lakiery, Kleje introligatorskie, Włóknina czyszcząca 
do maszyn offsetowych, Grawerowane elastomerowe formy 
do lakierowania, Obciągi offsetowe do druku offsetowego, 
Płyty do druku fleksograficznego (formy elastomerowe), Sle-
eve (gotowe rolki gumowe do druku fleksograficznego), Pły-
ty do lakierowania w offsecie, Płyty i obciągi do druku 
w technologii suchego offsetu, Płyty do druku offsetowego, 
2 Farby do druku offsetowego, Lakiery zapachowe do druku 
offsetowego fleksograficznego, Smary antykorozyjne, Lakie-
ry specjalistyczne uszlachetniające druk, 4 smary uniwersal-
ne, przemysłowe, syntetyczne, smary do pojazdów, do pod-
wozi, do przenośników, do łańcuchów, smary do smarowa-
nia powierzchni tocznych i bocznych szyn tramwajowych 
i kolejowych oraz obrzeży koła pojazdu szynowego, 6 Śruby 
metalowe, Metalowe elementy konstrukcyjne mianowicie 
słupy metalowe, metalowe elementy usztywniające 
i wzmacniające konstrukcje, Odkuwki z metali oraz odkuwki 
stopów (surowe lub półprzetworzone), Elementy metalowo-

-gumowe dla pojazdów szynowych, Metalowe materiały ko-
lejowe, podkłady kolejowe, metalowe, Zwrotnice kolejowe, 
Wykonane z metalu i gumy produkty do infrastruktury kole-
jowej, mianowicie: systemy przytwierdzeń szyn, elementy 
do budowy nawierzchni torowej i drogowo-torowej, Sma-
rownice torowe, Metalowe narzędzia do ustawiania i budo-
wy torowisk, Sprężyste elementy nawierzchni torowej do re-
dukcji drgań dźwięków i prądów błądzących, Wibroizolacyj-
ne maty i otuliny podkładu torowego, Systemy smarowania 
szyn na łukach, automatyka kolejowa, mianowicie wykonane 
z metalu: urządzenia diagnostyczne nawierzchni torowej 
i trakcji elektrycznej, urządzenia związane z bezpieczeń-
stwem ruchu pojazdów szynowych, systemy kontroli obcią-
żeń drogi kolejowej i kontroli rozmieszczenia ładunku pojaz-
du szynowego towarowego, Metalowe urządzenia i systemy 
sterowania ruchem kolejowym, Urządzenia i produkty dla 
infrastruktury miejskiej, mianowicie metalowe i metalowo-
-gumowe: systemy przytwierdzeń szyn, elementy do budo-
wy nawierzchni torowej i drogowo-torowej, smarownice to-
rowe, systemy izolacji przeciwprądowej torowisk, systemy 
wibroizolacji torowisk, narzędzia do ustawiania i budowy to-
rowisk, Pokrycia dachowe metalowe, Technologie i urządze-
nia do budowy oraz infrastruktury torowisk tramwajowych 
i kolejowych, mianowicie urządzenia i systemy teletechnicz-
ne – oprzyrządowanie systemów smarujących torowiska lub 
związane z przesyłem danych, zasilaniem lub diagnostyką 
nawierzchni, metalowe i gumowe rozjazdy, mianowicie: me-
talowe i gumowe elementy drogi kolejowej lub torowiska 
tramwajowego, metalowe zwrotnice kolejowe i tramwajo-
we, metalowe i gumowe rozjazdy kolejowe i tramwajowe, 
Wykonane z metalu elementy rozjazdów, Metalowe przy-
twierdzenia szyn, Szyny metalowe, Urządzenia infrastruktury 
podziemnej, mianowicie wykonane z metalu studnie, stu-
dzienki, orurowania, armatura teletechniczna, Urządzenia in-
frastruktury teletechnicznej, mianowicie wykonane z metalu 
systemy automatyki kolejowej i tramwajowej, Gumowo-me-
talowe produkty do taboru szynowego, mianowicie: zesta-
wy kołowe, systemy pneumatyczne, tuleje metalowo-gu-
mowe, elementy elastyczne sprzęgła, zawieszenie zespołu 
napędowego, sprężyny gumowo-metalowe, łożyska osiowe, 
układy wentylacji, amortyzatory, wibroizolatory, odbijaki, 
prowadniki, tuleje czopa skrętu, wstawki hamulcowe, pod-
kładki metalowo-gumowe/pierścienie gumowe, odkuwki, 
wykonane z metalu materiały kolejowe, mianowicie elemen-
ty metalowe lokomotyw i wagonów, Systemy pneumatycz-
ne, mianowicie systemy zawieszenia II stopnia pojazdów 
szynowych w postaci poduszek powietrznych i elementów 
współpracujących z nimi (sprężyn awaryjnych) i osprzętu 
systemu hamulcowego pojazdu, Sprężyny gumowo metalo-
we, Gumowo metalowe sworznie wahaczy, Gumowo meta-
lowe odbijaki, Kompozytowe wstawki hamulcowe, Maźnice, 
Metalowe pokrycia dachowe, Okładziny hamulcowe hamul-
ca tarczowego, Konstrukcje stalowe, schody i barierki ze stali, 
metalowa armatura złączna, metalowe końcówki do węży, 
metalowe obejmy do węży, metalowe szybkozłączki, meta-
lowe złącza obrotowe, metalowo-gumowe węże przemysło-
we, 7 Urządzenia nalewczo-odbiorcze do załadunku/rozła-
dunku zbiorników transportowych, Drukarki offsetowe, Płyty 
do druku offsetowego, Płyty do druku fleksograficznego, 
Drukarskie maszyny offsetowe, Urządzenia do maszyn offse-
towych - silniki, układy napędowe, urządzenia sterujące 
do obsługi maszyn i silników, mianowicie - prasy krawędzio-
we, ploter tnący, gilotyna do cięcia, podajnik rewolwerowy, 
Maszyny offsetowe do wycinania różnego typu materiałów, 
Maszyny offsetowe mianowicie - plotery do wycinania gum 
i płyt polimerowych i elastomerowych, perforowanie i cięcie 
kartonu, maszyny do produkcji obciągów drukarskich i płyt 
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drukarskich, Płyty drukarskie, Litograficzne płyty drukarskie 
do użytku w maszynach drukarskich, Matryce drukarskie, Pły-
ty do druku na podłożu stalowym bądź plastikowym, 9 Elek-
tryczne/elektroniczne/automatyczne/biometryczne syste-
my kontroli stanu uziemienia cystern drogowych podczas 
ich napełniania i opróżniania, Systemy kontroli poprawności 
(monitoring poprawności) stanu uziemienia cystern, Opro-
gramowanie do systemu kontroli stanu uziemienia cystern, 
12 Obręcze kół do pojazdów, Obręcze kół kolejowych, Złącza 
kolejowe, Stawki, klocki i okładziny hamulcowe do pojazdów 
szynowych i użytkowych, Amortyzatory do pojazdów szy-
nowych i użytkowych, Systemy zawieszenia pneumatyczne-
go do pojazdów szynowych i użytkowych, Węże i kanały 
wentylacyjne do pojazdów szynowych, Elementy metalowo 
- gumowe do pojazdów szynowych i użytkowych, Profile 
przyszynowe i profile bezpieczeństwa dla infrastruktury to-
rowej, Węże przemysłowe na bazie węży gumowych, meta-
lowych i tworzywowych, 16 Obciągi offsetowe z materiałów 
nietekstylnych, Formy drukarskie służące do przenoszenia 
grafiki z formy drukowej na podłoże, Folia podkładowa w po-
staci papieru woskowanego połączonego z plastikiem, Ma-
teriały drukowane, Folia uszlachetniająca drukhotstamping 
i hotstamping, 19 Niemetalowe formy odlewnicze do odle-
wania pod ciśnieniem, Niemetalowe bloczki drukarskie, Folia 
do kałamarzy z poliestru Niemetalowe pokrycia dachowe 
typu EPDM, Podkłady strunobetonowe, Kruszywa budowla-
ne, Uszczelnienia nawierzchni drogowych wykonane z masy 
mineralnej oraz kompozytowe, poliuretanowe jak i bitumicz-
ne, Urządzenia infrastruktury teletechnicznej, mianowicie 
studzienki i elementy studzienek - kompozytowe i prefabry-
kowane betonowe, Urządzenia i produkty dla infrastruktury 
miejskiej wykonane z betonu mianowicie prefabrykaty beto-
nowe, produkty do infrastruktury kolejowej, mianowicie: 
prefabrykaty betonowe, Niemetalowe urządzenia infrastruk-
tury podziemnej z tworzywa sztucznego pochodzącego 
z recyklingu (polietylen, polipropylen, poliwęglan), Nie za-
wierające stali okładziny hamulcowe hamulca tarczowego, 
24 Obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, Tkaniny dru-
kowane, 35 Usługi agencji importowo-eksportowej, Usługi 
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagra-
nicznych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów dla potrzeb przemysłu budowlanego, górniczego, 
transportu pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w hurtowniach, sklepach i na stronie internetowej 
przeznaczonej do sprzedaży produktów dla przemysłu bu-
dowlanego, górniczego, motoryzacyjnego i transportu, 
Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej śrub metalo-
wych, metalowych elementów konstrukcyjnych, odkuwek 
z metali, odkuwek stopów (surowych lub półprzetworzo-
nych), elementów metalowo-gumowych dla pojazdów szy-
nowych, materiałów kolejowych, podkładów kolejowych, 
metalowych, zwrotnic kolejowych, produktów do taboru 
szynowego, systemów pneumatycznych, sprężyn gumowo-
metalowych, gumowo-metalowych sworzni, wahaczy, gu-
mowo-metalowych odbijaków, Usługi sprzedaży detalicznej 
i/lub hurtowej kompozytowych wstawek hamulcowych, 
maźnic, wibroizolatorów, okładzin hamulcowych hamulca 
tarczowego, armatury złącznej, końcówek do węży, obejm 
do węży, szybkozłączek, złączy obrotowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej i/lub hurtowej obręczy kół do pojazdów, obrę-
czy kół kolejowych, złącz kolejowych, stawek, klocków i okła-
dzin hamulcowych do pojazdów szynowych i użytkowych, 
amortyzatorów do pojazdów szynowych i użytkowych, sys-
temów zawieszenia pneumatycznego do pojazdów szyno-
wych i użytkowych, węży i kanałów wentylacyjnych do po-
jazdów szynowych, elementów metalowo-gumowych 
do pojazdów szynowych i użytkowych, profili przyszyno-

wych i profili bezpieczeństwa dla infrastruktury torowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej konstrukcji stalo-
wych, stalowych schodów i barierek, armatury złącznej, koń-
cówek do węży, obejm do węży, szybkozłączek, złączy obro-
towych, węży przemysłowych na bazie węży gumowych, 
stalowych i tworzywowych, Usługi sprzedaży detalicznej  
i/lub hurtowej urządzeń napełniająco-opróżniających 
do przeładunku/załadunku/wyładunku substancji chemicz-
nych do cystern samochodowych oraz kolejowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej elektrycznych /elektro-
nicznych /automatycznych/biometrycznych systemów kon-
troli stanu uziemienia cystern drogowych podczas ich na-
pełniania i opróżniania, systemów kontroli poprawności/mo-
nitoringu poprawności stanu uziemienia cystern, oprogramo-
wania do systemu kontroli stanu uziemienia cystern, pomp 
przemysłowych, Sprzedaż tradycyjna, hurtowa i detaliczna, 
internetowa oraz przy użyciu innych niż internet środków ko-
munikacji na odległość następujących produktów: maszyn 
offsetowych, ploterów do wycinania różnego typu materia-
łów, perforowania i cięcia kartonu, konfekcjonowania skóry, 
korka, akcesoriów i oprogramowania do wyżej wymienionych 
maszyn, Sprzedaż tradycyjna, hurtowa i detaliczna, interneto-
wa oraz przy użyciu innych niż internet środków komunikacji 
na odległość produktów do druku offsetowego: farb i lakie-
rów olejowych, chemii i lakierów do druku, grawerowanych 
elastomerowych form do lakierowania, obciągów do druku, 
obciągów i płyt do lakierowania, papierów lakierowanych i fo-
lii podkładowej, płyt offsetowych wchodzących w skład ma-
szyn drukarskich, włóknin czyszczących, folii do kałamarzy, 
gąbek i rękawic poligraficznych, Usługi marketingowe, Usługi 
reklamowe i promocyjne, Organizacja pokazów, targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Doradz-
two i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Usługi badania rynku, 39 Usługi transportowe 
i spedycyjne, Towarowy transport drogowy, morski, powietrzny 
pojazdami i statkami uniwersalnymi i specjalistycznymi, Składo-
wanie, magazynowanie, przechowywanie, przeładunek, pako-
wanie, konfekcjonowanie i dostarczanie towarów, Usługi infor-
macyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, 
40 Drukowanie offsetowe, Usługi w zakresie offsetu mianowicie 
cięcie ploterem, standaryzacja druku, listwowanie, 42 Prace ba-
dawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych dla osób 
trzecich, Opracowywanie projektów technicznych, badania 
techniczne i ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo techniczne 
i technologiczne w zakresie specjalistycznych rozwiązań tech-
nicznych dla przemysłu budowlanego i górniczego, Testowanie 
materiałów, Kontrola jakości, Wzornictwo przemysłowe.

(210) 543614 (220) 2022 05 31
(731) RED BARON HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL & RESTAURACJA Red Baron

(531) 01.01.05, 15.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi hotelarskie, gastronomiczne, kawiar-
nie, restauracje, przygotowywanie dań i napojów na wynos, 
catering.
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(210) 544830 (220) 2022 03 07
(731) AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR  

SPÓŁKA AKCYJNA, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marr Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

(531) 26.04.02, 27.05.01, 26.04.12, 26.04.22, 26.03.23, 
27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie, organizacja i admi-
nistracja w biznesie, prace biurowe, 36 Usługi finansowe, 
monetarne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi 
związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 545065 (220) 2022 07 13
(731) DMR GROUP POLAND ROBERT MACIEJA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) terrario

(531) 03.11.10, 03.11.24, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 1 Podłoża do terrariów, 11 Żarówki do terrariów, 
31 Pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt w terrariach.

(210) 545433 (220) 2022 07 22
(731) SOLARSTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowny)
(540) solarstop
(510), (511) 1 Składniki przeznaczone do gaszenia ognia 
i zabezpieczające przed ogniem, Chemikalia do użytku 
w mieszankach do gaszenia ognia, Chemikalia ogniood-
porne, Mieszanki do gaśnic, Gaśnicze środki, Mieszaniny 
do gaszenia ognia, zwłaszcza piany do gaszenia ognia, 
Mieszaniny do ochrony przeciwpożarowej, Mieszaniny 
w postaci pianki do gaszenia ognia, Mieszanki do gaśnic, 
Mieszanki do gaszenia ognia, Piana gaśnicza, Preparaty 
chemiczne do kontrolowania pożarów, Preparaty che-
miczne do użytku w zapobieganiu pożarom, Preparaty 
chemiczne nadające właściwości ognioodporne, Prepara-
ty do gaszenia ognia, Preparaty odporne na ogień, Środki 
chemiczne do gaszenia ognia, Środki chemiczne do użyt-
ku w gaszeniu ognia.

(210) 545883 (220) 2022 08 04
(731) BOBAŁO MARCIN, Długołęka
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Kwatery dla Firm

(531) 26.04.02, 26.04.06, 26.04.16, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Wynajem nieruchomości, Wynajem budynków, Wynajem 
domów. Wynajem mieszkań, Dzierżawa lub wynajem bu-
dynków, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem 
mieszkań, studio i pokoi, Wynajem domów do wynajęcia, 
Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem i dzierżawa 
zakwaterowania stałego, 43 Usługi recepcji na potrzeby 
tymczasowego zakwaterowania [wydawanie kluczy], Usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządza-
nie przyjazdami i wyjazdami], Wynajem wakacyjnych miejsc 
noclegowych, Tymczasowe zakwaterowanie, Zapewnienia 
tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, Biura zakwa-
terowania [hotele, pensjonaty], Wynajmowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, Wynajem zakwaterowania tymcza-
sowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
Doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej 
i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego.

(210) 546118 (220) 2022 08 11
(731) SWOBODA MAREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ-STOMATOLOGIA-MAREK SWOBODA, 
Zabrze

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOMATOLOGIA dr n. med. Marek Swoboda

(531) 24.01.12, 24.13.09, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Aparaty ortodontyczne, sztuczne zęby jako 
implanty, 44 Usługi stomatologiczne, stomatologia zacho-
wawcza, chirurgia dentystyczna, implantologia, protetyka 
dentystyczna, profesjonalna higiena dentystyczna, stoma-
tologia estetyczna, ortodoncja usługi dentystyczne, Usługi 
ortodontyczne, Usługi impantologii stomatologicznej, Sto-
matologia estetyczna, Stomatologia kosmetyczna, Protetyka 
stomatologiczna, Chirurgia stomatologiczna, Profilaktyka 
stomatologiczna, Usługi rentgenowskie w zakresie stoma-
tologii, Usługi w zakresie leczenia dysfunkcji narządu żucia, 
Stomatologia zachowawcza, Endodoncja, Stomatologia 
dziecięca, Usługi doradcze w zakresie stomatologii, konsul-
tacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia 
kosmetyczna, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi ortodon-
tyczne, Usługi w zakresie wybielania zębów, Doradztwo 
związane ze stomatologią, Stomatologia z sedacją, Wstawia-
nie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, Udzie-
lanie informacji na temat stomatologii.
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(210) 546122 (220) 2022 08 11
(731) ROSTKOWSKA IWONA, Wejherowo;  

MAŃCZAK NATALIA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MyHH

(531) 03.03.01, 03.03.24, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Gry, za-
bawki, artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne, 41 Naucza-
nie, organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kul-
turalna.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 546396 (220) 2022 08 22
(731) MOSZCZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) dronoteka
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 546479 (220) 2022 08 24
(731) FUNDACJA POKOLENIE MOCY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POKOLENIE MOCY

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.12
(510), (511) 35 Badania rynku i analizy biznesowe, Analiza 
trendów biznesowych, Analizy gospodarcze, Analizy i ra-
porty statystyczne, Badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Doradztwo biznesowe, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
planowania kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa 
pracy, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradz-
two w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji persone-
lu, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Do-
starczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, 
Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Informacje dotyczą-
ce kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne 
i szkoleniowe), Doradztwo zawodowe (inne niż związane 
z edukacją i szkoleniami), Konsultacje w zakresie zatrudnie-
nia, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla 
osób indywidualnych, Konsultacje w zakresie działalności 

gospodarczej dla firm, Organizowanie i prowadzenie targów 
pracy, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, 
Organizowanie i prowadzenie targów handlowych, Organi-
zowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, Organizowa-
nie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Organizowanie 
targów i wystaw, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biz-
nesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związ-
ku z planowaniem biznesowym, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Usługi informa-
cyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Usługi 
nawiązywania kontaktów zawodowych, Usługi planowania 
kariery, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamo-
we w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie 
kwestii społecznych, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, Wsparcie 
w dziedzinie promocji biznesu, 41 Badania edukacyjne, Co-
aching w zakresie życia osobistego [life coaching], Doradz-
two w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Do-
radztwo zawodowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja, rozrywka 
i sport, Edukacja zawodowa, Informacje dotyczące rozrywki 
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub In-
ternet, Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy w zakresie rozwoju 
osobistego, Nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Opracowywa-
nie materiałów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
wycieczek w celach rozrywkowych, rekreacyjnych lub szko-
leniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzanie 
konferencji i seminariów, sympozjów, kongresów, zawodów, 
koncertów, konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], 
warsztatów [szkolenia], webinariów, wykładów, festiwali, 
imprez edukacyjnych, imprez rekreacyjnych, imprez kultu-
ralnych oraz zjazdów, Organizowanie i przeprowadzanie 
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych lub 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów eduka-
cyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, roz-
rywkowych i sportowych, Organizowanie pokazów oraz pre-
zentacji w celach rozrywkowych, kulturalnych edukacyjnych 
lub szkoleniowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie 
spotkań z dziedziny edukacji lub rozrywki, Organizowanie 
występów na żywo, Organizowanie zajęć dydaktycznych 
oraz rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach roz-
rywkowych, rekreacyjnych, kulturalnych, szkoleniowych, 
edukacyjnych, biznesowych i handlowych, Prowadzenie kur-
sów, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych 
oraz rozrywkowych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyj-
nych, Publikacja broszur, czasopism, Publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicz-
nych online, Publikacja książek i czasopism elektronicznych 
online (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja ma-
teriałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materia-
łów drukowanych, Publikacja tekstów w postaci nośników 
elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron do-
stępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Publikowanie multimediów, Publikowanie, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publiko-
wanie materiałów na magnetycznych lub optycznych no-
śnikach danych, Publikowanie tekstów, Rozrywka, Rozrywka 
on-line, Seminaria, Skomputeryzowane szkolenia, Tworzenie 
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[opracowywanie] podcastów, Udostępnianie publikacji on-
-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnia-
nie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, 
Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu 
publikacji, które mogą być przeglądane, Usługi edukacyjne, 
szkoleniowe, rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi re-
kreacyjne dla osób starszych, Usługi pisania blogów, Usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usłu-
gi wydawnicze), Usługi wydawania publikacji periodycznych 
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi 
szkolenia zawodowego, Usługi szkoleniowe wspomagane 
komputerowo, Zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne.

(210) 546559 (220) 2022 08 27
(731) KOCUR MONIKA SCIENCELAB CENTRUM 

EDUKACYJNE, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sciencelab CENTRUM EDUKACYJNE

(531) 19.11.13, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15, 01.15.21
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla 
dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne dotyczące 
gotowania, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi 
edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, Usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
z grami, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne w po-
staci spersonalizowanego nauczania, Usługi edukacyjne 
w zakresie języków, Usługi edukacyjne w zakresie zapew-
niania kursów edukacyjnych, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne 
związane z ochroną środowiska, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usługi eduka-
cyjne związane z nauką języków obcych, Usługi edukacyjne 
związane z odżywianiem, Usługi rezerwacji biletów na atrak-
cje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usłu-
gi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowa-
dzenie kursów, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu 
nauk ścisłych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadze-
nie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych 
dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów nauki 
na odległość na poziomie podstawowym, organizowanie 
półkolonii, Degustacje win [usługi edukacyjne], Edukacja, 
Edukacja przedszkolna, Edukacja [nauczanie], Edukacja, roz-
rywka i sport, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Usługi przed-
szkolne [edukacja lub rozrywka], Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja], Edukacja online z komputero-
wej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
Kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, Kursy szkolne 
w zakresie pomocy w nauce, Kursy szkolne związane z przy-
gotowaniem do egzaminów, Opracowywanie kursów edu-
kacyjnych i egzaminów, Opracowywanie materiałów edu-
kacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina 
do celów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kur-
sów edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizowanie edu-
kacyjnych wycieczek z przewodnikiem, Organizowanie festi-

wali w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
zajęć, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie 
pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie uczest-
nictwa uczniów w kursach edukacyjnych, Organizowanie 
warsztatów, Pokazy edukacyjne, Prowadzenie imprez edu-
kacyjnych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia 
edukacyjne, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu.

(210) 546720 (220) 2022 08 31
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA Polski Lek

(531) 03.11.02, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.12, 26.01.01, 
26.01.03, 20.07.01

(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
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cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, 
Bandaże opatrunkowe, Intymne preparaty nawilżające, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku der-
matologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople 
do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycz-
nych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, 
Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, 
Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecz-
nicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecz-
nicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy 
ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze pre-
paraty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaleto-
we, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny 
do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Leczni-
cze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszko-
wą, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze ku-
racje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze 
pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze 
szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, 
Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, 
Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożyw-
cze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mi-
neralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność 
dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witamino-
we, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i od-
każające, Mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, Napo-
je stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napo-
je z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki anty-
septyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chustecz-
ki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty leczni-

cze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, 
Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia 
do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki leczni-
cze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] 
do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jed-
norazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpa-
ski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Pre-
paraty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemicz-
no-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty 
dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Prepara-
ty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmako-
logiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higienicz-
ne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i sub-
stancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów 
medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitami-
nowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, 
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Prepa-
raty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
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Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność 
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofi-
lizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność 
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Wyroby medyczne mianowicie wyroby 
do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdują-
cych się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków,  
41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Edukacja, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Kształce-
nie praktyczne [pokazy], Kursy szkoleniowe, Nauczanie, Na-
uczanie i szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], Zapewnianie szkoleń  
online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi 
nauki na odległość świadczone online, Edukacja online 
z komputerowej bazy danych lub za pomocą internetu 
czy ekstranetów, Organizacja webinariów, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzanie konferencji i seminariów, sympozjów, kongre-
sów, zawodów, koncertów, konkursów [edukacyjnych lub 
rozrywkowych], warsztatów [szkolenia], webinariów, wykła-
dów, festiwali, imprez edukacyjnych oraz zjazdów, Organizo-
wanie i przeprowadzanie targów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie targów do celów akademic-
kich, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkole-
niowych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
targów edukacyjnych, Organizowanie pokazów oraz prezen-
tacji w celach edukacyjnych lub szkoleniowych, Organizowa-
nie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie zajęć dy-
daktycznych oraz rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów 
w celach szkoleniowych, edukacyjnych, biznesowych i han-
dlowych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Prowadzenie kursów, Przeprowadzanie egzami-
nów edukacyjnych, Elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w internecie, Publikowanie tek-
stów edukacyjnych, Publikacja broszur, czasopism, Publikacja 

elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet 
elektronicznych online, Publikacja książek i czasopism elek-
tronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów 
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub internetu, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedial-
na materiałów drukowanych, Publikacja tekstów w postaci 
nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, Publikowanie multimediów, Publikowanie, Publiko-
wanie drogą elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycz-
nych nośnikach danych, Publikowanie tekstów, Seminaria, 
Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenie dla rodziców w za-
kresie umiejętności rodzicielskich, Tworzenie [opracowywa-
nie] podcastów, Udostępnianie publikacji on-line, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie z globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być 
przeglądane, Udostępnianie publikacji elektronicznych  
online (nie do pobrania), Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
Usługi pisania blogów, Usługi wydawnicze, Usługi wydawni-
cze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wyda-
wania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych 
niż teksty reklamowe, Udzielanie informacji edukacyjnych 
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
Internetu.

(210) 546722 (220) 2022 08 31
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBASADOR Polski Lek

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.15, 26.01.16, 26.02.01, 03.11.02

(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczysz-
czające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka 
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chu-
steczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobiste-
go], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze pre-
paraty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
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ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpie-
li, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielę-
gnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgna-
cji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsło-
necznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zę-
bów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, 
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapa-
chowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycz-
nego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu 
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, An-
tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Ap-
teczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze 
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryj-
ne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycz-
nych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne pre-
paraty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produk-
ty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceu-
tyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, 
Bandaże opatrunkowe, Intymne preparaty nawilżające, Kap-
sułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku der-
matologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople 
do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycz-
nych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, 
Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, 
Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecz-
nicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecz-
nicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy 
ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze pre-
paraty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaleto-
we, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny 
do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Leczni-

cze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszko-
wą, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze ku-
racje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze 
pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze 
szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, 
Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, 
Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożyw-
cze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mi-
neralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność 
dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witamino-
we, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i od-
każające, Mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, Napo-
je stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napo-
je z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki anty-
septyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chustecz-
ki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty leczni-
cze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania 
jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, 
Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia 
do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki leczni-
cze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] 
do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jed-
norazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpa-
ski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Pre-
paraty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemicz-
no-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty 
dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Prepara-
ty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmako-
logiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higienicz-
ne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i sub-
stancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów 
medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitami-
nowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, 
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Prepa-
raty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny 
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwal-
niania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione 
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetycz-
ne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy die-
ty, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suple-
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menty ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssa-
nia do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, 
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [leczni-
cze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne leczni-
cze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higie-
niczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów far-
maceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, 
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, 
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność 
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofi-
lizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność 
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Apli-
katory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmie-
nia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek 
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły 
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże 
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki 
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do kar-
mienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomie-
rzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząb-
kowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medycz-
ne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku 
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski 
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne 
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia pier-
sią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do kar-
mienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów me-
dycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, 
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykaw-
ki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termo-
metry lekarskie, Wyroby medyczne mianowicie wyroby 
do aplikowania substancji aktywnych, w tym tych znajdują-
cych się w suplementach diety lub w lekach, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze 
do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia 
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków,  
41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Edukacja, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Kształce-
nie praktyczne [pokazy], Kursy szkoleniowe, Nauczanie, Na-
uczanie i szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], Zapewnianie szkoleń  
online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi 
nauki na odległość świadczone online, Edukacja online 
z komputerowej bazy danych lub za pomocą internetu 
czy ekstranetów, Organizacja webinariów, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie 

i prowadzanie konferencji i seminariów, sympozjów, kongre-
sów, zawodów, koncertów, konkursów [edukacyjnych lub 
rozrywkowych], warsztatów [szkolenia], webinariów, wykła-
dów, festiwali, imprez edukacyjnych oraz zjazdów, Organizo-
wanie i przeprowadzanie targów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie targów do celów akademic-
kich, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkole-
niowych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
targów edukacyjnych, Organizowanie pokazów oraz prezen-
tacji w celach edukacyjnych lub szkoleniowych, Organizowa-
nie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie zajęć dy-
daktycznych oraz rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów 
w celach szkoleniowych, edukacyjnych, biznesowych i han-
dlowych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Prowadzenie kursów, Przeprowadzanie egzami-
nów edukacyjnych, Elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w internecie, Publikowanie tek-
stów edukacyjnych, Publikacja broszur, czasopism, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet 
elektronicznych online, Publikacja książek i czasopism elek-
tronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów 
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub internetu, 
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedial-
na materiałów drukowanych, Publikacja tekstów w postaci 
nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, Publikowanie multimediów, Publikowanie, Publiko-
wanie drogą elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycz-
nych nośnikach danych, Publikowanie tekstów, Seminaria, 
Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenie dla rodziców w za-
kresie umiejętności rodzicielskich, Tworzenie [opracowywa-
nie] podcastów, Udostępnianie publikacji on-line, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie z globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być 
przeglądane, Udostępnianie publikacji elektronicznych onli-
ne (nie do pobrania), Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi 
pisania blogów, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawania 
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż tek-
sty reklamowe, Udzielanie informacji edukacyjnych online 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Inter-
netu.

(210) 546723 (220) 2022 08 31
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Lek BADAMY SŁUCHAMY EDUKUJEMY 

ZMIENIAMY ŚWIAT NA LEPSZY

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01, 
26.01.03, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10, 03.11.02

(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole 
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane 
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki 
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki 



Nr  ZT52/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 19

pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiran-
ty, Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
Kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatolo-
giczne [inne niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nieleczni-
cze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy 
i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecz-
nicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, 
Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasą-
czone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku 
osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetyczne-
go, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nieleczni-
cze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, 
Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nieleczni-
cze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do ką-
pieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, 
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny 
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pie-
lęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do ką-
pieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromatera-
peutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do dema-
kijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony 
przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pie-
lęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty 
do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków toale-
towych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpot-
ne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, 
Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Środki per-
fumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki 
do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetycz-
na, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele 
do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczni-
czy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele 
na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antyseptyczne prepa-
raty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, 
Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Arty-
kuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowa-
ne], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne 
[opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki 
antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna 
żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przy-
stosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywno-
ści, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane 
do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystoso-
wane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki 
odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekar-
stwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Far-
maceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farma-
ceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne sło-
dycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia 
do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środ-
ki nawilżające, Bandaże opatrunkowe, Intymne preparaty 

nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farma-
ceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy 
do użytku dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy 
lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa 
do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroor-
ganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Leczni-
cze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kre-
my do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje 
mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla 
niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny 
do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia 
skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze 
preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, 
Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny 
do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny 
na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pie-
luszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kre-
my do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pu-
dry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, 
Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptycz-
ne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały 
opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mi-
neralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mine-
ralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, 
Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, 
Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, My-
dła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekują-
ce, napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, 
Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetyczny-
mi, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napary leczni-
cze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki 
lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki 
zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki leczni-
cze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Od-
każający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy die-
ty, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako za-
mienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, materiały 
opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki ela-
styczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazo-
we, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, 
Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty an-
tybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakterio-
bójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzyma-
tyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Prepa-
raty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje 
lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów me-
dycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitamino-
we, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, 
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Prepa-
raty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty 
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe 
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczają-
ce do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do ce-
lów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, 
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Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye 
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi odde-
chowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do ce-
lów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, 
Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do hi-
gieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki 
do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażają-
ce, Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki na-
pełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycz-
nych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje 
dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suple-
menty diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Su-
plementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotycz-
ne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki 
do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutle-
niające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki 
[lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne 
lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły 
higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do ce-
lów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku me-
dycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone 
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witamino-
we, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów 
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczni-
czych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne 
do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceu-
tycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku far-
maceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele 
nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła 
lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól-
nych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabety-
ków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemow-
ląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycz-
nych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów 
medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do prepara-
tów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybak-
teryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Arty-
kuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory 
w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory ban-
daży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże ela-
styczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże 
uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycz-
nych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, 
Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki 
do przechowywania mleka matki, Butelki do karmienia nie-
mowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Latek-
sowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski 
higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski 
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos 
do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użyt-
ku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku me-
dycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki 
laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz 
do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, 
Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku me-
dycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Ręka-
wiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye 
[aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów me-
dycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termo-

metry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Wyroby 
medyczne mianowicie wyroby do aplikowania substancji 
aktywnych, w tym tych znajdujących się w suplementach 
diety lub w lekach, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do ce-
lów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, 
sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, 
Zawieszki do smoczków, 41 Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, Edukacja, Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Kursy szkoleniowe, Nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kur-
sów szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świad-
czone online, Edukacja online z komputerowej bazy danych 
lub za pomocą internetu czy ekstranetów, Organizacja we-
binariów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzanie konferencji 
i seminariów, sympozjów, kongresów, zawodów, koncertów, 
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], warsztatów 
[szkolenia], webinariów, wykładów, festiwali, imprez eduka-
cyjnych oraz zjazdów, Organizowanie i przeprowadzanie 
targów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadze-
nie targów do celów akademickich, Organizowanie i prowa-
dzenie wystaw w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Orga-
nizowanie pokazów oraz prezentacji w celach edukacyjnych 
lub szkoleniowych, Organizowanie spotkań z dziedziny edu-
kacji, Organizowanie zajęć dydaktycznych oraz rekreacyj-
nych, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, edu-
kacyjnych, biznesowych i handlowych, Pisanie i publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Prowadzenie kur-
sów, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w internecie, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publika-
cja broszur, czasopism, Publikacja elektroniczna on-line pe-
riodyków i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, 
Publikacja książek i czasopism elektronicznych online 
(nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych za po-
średnictwem baz danych lub internetu, Publikacja materia-
łów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów 
drukowanych, Publikacja tekstów w postaci nośników elek-
tronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostęp-
nych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Pu-
blikowanie multimediów, Publikowanie, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, Pu-
blikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowa-
nie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośni-
kach danych, Publikowanie tekstów, Seminaria, Skomputery-
zowane szkolenia, Szkolenie dla rodziców w zakresie umie-
jętności rodzicielskich, Tworzenie [opracowywanie] podca-
stów, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych, Udostępnianie z globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglą-
dane, Udostępnianie publikacji elektronicznych online 
(nie do pobrania), Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi 
pisania blogów, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawa-
nia publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż 
teksty reklamowe, Udzielanie informacji edukacyjnych onli-
ne z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem  
Internetu.

(210) 546841 (220) 2022 09 02
(731) JASTRZĘBSKI ANDRZEJ LOPFAST, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Help Cafe

(531) 11.03.04, 02.09.14, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, Rekla-
ma, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
41 Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], Do-
starczanie informacji edukacyjnych, Kursy samoświadomości 
[szkolenia], Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Organizacja 
i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie sa-
moświadomości, Organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, Trening rozwoju osobistego, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, Usługi edukacyjne 
związane z zabiegami terapeutycznymi, Usługi szkolenio-
we lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, 44 Badania 
psychologiczne, Badanie osobowości do celów psycholo-
gicznych, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psycho-
logiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, 
Porady psychologiczne, Przeprowadzanie ocen i badań psy-
chologicznych, Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, Te-
rapia poznawczo-behawioralna (ang. Cognitive-behavioral 
therapy - CBT), Udzielanie informacji z zakresu psychologii, 
Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie oceny psychologicz-
nej, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych 
i grup, Usługi w zakresie testów psychologicznych, Zapew-
nianie leczenia psychologicznego.

(210) 546894 (220) 2022 09 06
(731) TEXTBOOKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) textbookers
(510), (511) 9 Oprogramowanie marketingowe do wyszuki-
wania, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wy-
szukiwanie danych, Oprogramowanie komputerowe do wy-
szukiwarek internetowych, Oprogramowanie do optymali-
zacji wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie marke-
tingowe do wyszukiwania dla osób trzecich, Oprogramowa-
nie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania infor-
macji i danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, Programy kompu-
terowe, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogra-
mowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron 
internetowych, Oprogramowanie użytkowe do usług two-
rzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem inter-
netu, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające prze-
glądanie globalnych sieci komputerowych, Programy kom-
puterowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszuki-
wanie baz danych on-line, Oprogramowanie do zarządzania 
treścią, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfro-
wych, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki 
i tekstu, Oprogramowanie do kontroli treści, Oprogramowa-
nie systemów CMS [system zarządzania treścią], 35 Agencje 
reklamowe, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, Optymalizacja stron interneto-
wych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklama online za pośred-
nictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Tworzenie tekstów reklamowych i spon-

sorowanych, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi marketingowe, Usługi re-
klamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe 
online, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usłu-
gi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi marketin-
gowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usłu-
gi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, 
Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marke-
tingowego, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi 
marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie 
internetowej, Konsultacje dotyczące optymalizacji wyszuki-
warek, Reklamy online, Publikowanie materiałów reklamo-
wych online, Usługi przetwarzania danych online, Usługi 
w zakresie zamówień online, Reklama online poprzez kom-
puterowe sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji biz-
nesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji go-
spodarczych i handlowych online, Promocja online sieci 
komputerowych i stron internetowych, Usługi online z zakre-
su nawiązywania kontaktów biznesowych, Udostępnianie 
katalogów [spisów] informacji handlowych online w Interne-
cie, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online 
dla osób trzecich, Promowanie projektów innych osób po-
przez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem 
strony internetowej, Reklama poprzez przesyłanie materia-
łów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektro-
niczne sieci komunikacyjne, Usługi dopasowywania w ra-
mach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie 
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron 
internetowych, Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Usługi reklamowe świadczone przez radiowe i te-
lewizyjne agencje reklamowe, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Systematyzowanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Zestawianie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, Gro-
madzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych 
bazach danych, Kompilacja informacji w komputerowych 
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w re-
jestrach, Badania biznesowe, Badania rynku i analizy bizneso-
we, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania ryn-
kowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsię-
biorstw, Usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie 
działalności gospodarczej, Usługi dotyczące informacji i ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania w za-
kresie biznesu, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Dostarczanie informacji 
handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, 
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), 
Przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputero-
wej bazy danych, Usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, Marketing ukierunkowany, Marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, Obróbka tekstów, 
Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi rekla-
mowe dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi 
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące nie-
ruchomości, Reklama i usługi reklamowe, Usługi reklamowe 
dotyczące gazet, Usługi reklamowe dla architektów, Usługi 
reklamowe dotyczące hoteli, Usługi rozpowszechniania ma-
teriałów reklamowych, Usługi reklamowe związane z książka-
mi, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi rekla-
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mowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe 
dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące 
baz danych, Usługi reklamowe dotyczące przemysłu mor-
skiego, Usługi reklamowe dla branży literackiej, Usługi rekla-
mowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe w za-
kresie odzieży, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi pośrednictwa 
związane z reklamowaniem, Usługi reklamowe związane 
z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe dotyczące sprze-
daży pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe związane 
z pojazdami samochodowymi, Usługi reklamowe związane 
z przemysłem transportowym, Usługi reklamowe za pośred-
nictwem bazy danych, Usługi reklamowe dotyczące sprze-
daży majątku osobistego, Usługi reklamowe w zakresie bran-
ży podróżniczej, Usługi reklamowe w zakresie promocji na-
pojów, Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, 
Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, Usługi 
reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe 
w zakresie artykułów perfumeryjnych, Usługi reklamowe 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe 
w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi reklamowe w zakre-
sie produktów farmaceutycznych, Usługi reklamowe w za-
kresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie zarządzania per-
sonelem reklamowym, Usługi w zakresie publikowania tek-
stów reklamowych, Usługi pośrednictwa w zakresie wynaj-
mu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, Usługi 
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzeda-
ży, Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów me-
chanicznych, Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podró-
ży, Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balo-
nach, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych 
produktów, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe związane z im-
prezami e-sportowymi, Usługi reklamowe w zakresie promo-
cji sprzedaży napojów, Usługi konsultingowe w dziedzinie 
rozwoju koncepcji reklamowych, Usługi reklamowe za po-
średnictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, Usługi rekla-
mowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fran-
chisingu, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące 
ich konsultacje, Usługi reklamowe, w szczególności w zakre-
sie promocji towarów, Usługi reklamowe mające na celu pro-
mowanie handlu elektronicznego, Usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, Usługi reklamo-
we i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, 
Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyj-
nej i tożsamości marki, Usługi reklamowe w celu stworzenia 
rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi reklamowe, 
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi progra-
mów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych 
i/lub reklamowych, Usługi reklamowe obejmujące promo-
wanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa 
w zakresie chorób, Usługi reklamowe w zakresie reklamy 
bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji maso-
wej, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości spo-
łecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie 
spraw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększa-
nia świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, 
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie opieki społecznej, Usługi reklamowe w zakre-
sie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych 
papierów wartościowych, Usługi reklamowe związane z pro-
duktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania 
in-vivo, Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie 
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakre-
sie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe 

w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat 
korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Zarządza-
nie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, Wynajem materiałów reklamo-
wych, Wynajem pomocy reklamowych, Wynajem sprzętu 
biurowego, Wynajem urządzeń biurowych, Wynajem prze-
strzeni reklamowej w Internecie, Wynajem maszyn lub urzą-
dzeń biurowych, Udostępnianie i wynajem powierzchni re-
klamowej, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wyna-
jem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 
Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, 
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Interne-
cie, Wynajem przestrzeni reklamowych w internecie na po-
trzeby ogłoszeń o pracę, Oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Rekla-
ma biznesowych stron internetowych, Organizacja sub-
skrypcji usług internetowych, Rozpowszechnianie reklam 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz 
danych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośred-
nictwem stron internetowych, Promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, Zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich na stronach internetowych, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron in-
ternetowych, Udostępnianie miejsca na stronach interneto-
wych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie katalogów 
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania 
transakcji biznesowych, Dystrybucja tekstów reklamowych, 
Przygotowywanie publikacji reklamowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych, Publikacja treści reklamowych, Pu-
blikowanie tekstów reklamowych, Przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, Przygotowywanie materiałów rekla-
mowych, Przygotowanie materiałów reklamowych, Wypoży-
czanie materiałów reklamowych, Wykonywanie materiałów 
reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do ce-
lów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych przez pocztę, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych w internecie, Badania rynku do ce-
lów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo w celach re-
klamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamo-
wych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamo-
wych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamo-
wych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Wynajem powierzchni reklamowej 
i materiałów reklamowych, Zawieranie umów reklamowych 
na rzecz innych, Aktualizowanie informacji reklamowych 
w komputerowej bazie danych, Dostarczanie przewodników 
reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, 
Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych z ba-
dań rynku, Sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie re-
klam poprzez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 
Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, 
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez In-
ternet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za po-
mocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Reklama to-
warów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online do przeszukiwania, Reklama, Reklama i mar-
keting, Reklama banerowa, Reklama na billboardach elektro-
nicznych, Analizowanie reakcji konsumentów, Analiza reakcji 
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na reklamę i badania rynkowe, Outsourcing [doradztwo biz-
nesowe], Usług outsourcingu w dziedzinie analityki bizneso-
wej, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami 
z klientami, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Profi-
lowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, Agencja public relations, Usługi public relations, 
Badania w zakresie public relations, Doradztwo w zakresie 
public relations, Doradztwo w dziedzinie public relations, 
Prowadzenie badań w dziedzinie public relations, Usługi do-
radztwa w zakresie public relations, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, 
Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], Zapewnianie rankingów użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Reklama zewnętrzna, 
Reklama korespondencyjna, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komu-
nikacji, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie [rekla-
ma] działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakre-
sie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Pro-
mocyjne usługi handlowe, Usługi promocyjne świadczone 
za pośrednictwem telefonu, 41 Usługi dziennikarzy freelan-
cerów, 42 Projektowanie stron domowych i stron interneto-
wych, Projektowanie stron internetowych, Tworzenie stron 
internetowych, Hosting stron internetowych, Programowa-
nie stron internetowych, Aktualizowanie stron interneto-
wych, Kompilacja stron internetowych, Projektowanie kom-
puterowych stron internetowych, Usługi utrzymywania 
stron internetowych, Hosting mobilnych stron interneto-
wych, Hosting spersonalizowanych stron internetowych, 
Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron interneto-
wych, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych 
i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron głównych i stron internetowych, Hosting stron interne-
towych w Internecie, Projektowanie i opracowywanie stron 
internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, 
Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron in-
ternetowych) na rzecz osób trzecich, Aktualizowanie opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie pro-
jektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednic-
twem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron 
internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach kompu-
terowych dla globalnej sieci komputerowej, Monitoring sys-
temów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bez-
pieczeństwa danych, Opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, Platforma jako usługa 
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji 
obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, 
Platforma jako usługa [PaaS], Projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Przechowywanie danych elektronicz-
nych, Tymczasowe elektroniczne przechowywanie informa-
cji i danych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usłu-
gi informatyczne], Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie 
stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie spersonali-
zowanych stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych do telefonów komórkowych, 
Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla 
osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Tworze-

nie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Udo-
stępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, Usługi graficzne, Usługi konsulta-
cyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi w za-
kresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem techno-
logii do transakcji handlu elektronicznego, Wynajmowanie 
serwerów WWW, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Konwersja danych elektronicznych, Konwersja da-
nych i programów komputerowych [inna niż konwersja fi-
zyczna], Konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, Konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, Doradztwo komputerowe, 
Doradztwo techniczne, Obsługiwanie wyszukiwarek, Usługi 
projektowania wyszukiwarek internetowych, Udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszu-
kiwania, Udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania da-
nych w globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie wyszu-
kiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci 
komunikacyjnych, Instalacja oprogramowania komputero-
wego, Instalacja i konserwacja oprogramowania komputero-
wego.

(210) 547100 (220) 2022 09 13
(731) LISOWSKA EDYTA, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) do that

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Publikacje reklamowe, Publikacje promo-
cyjne, 35 Usługi reklamowe i promocyjne, Reklama i usługi 
reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe, Agencje reklamowe, Produkcja reklam, 
Usługi w zakresie promocji, Opracowywanie kampanii pro-
mocyjnych, Dystrybucja materiałów promocyjnych.

(210) 547116 (220) 2022 09 12
(731) KLUZEK AGNIESZKA, Śledziejowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) junior sport Maluchy z werwą!
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(531) 02.05.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, 41 Edukacja, rozrywka 
i sport.

(210) 547259 (220) 2022 09 16
(731) ERECEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) erecept.pl

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki i ochrony zdrowia, 
usługi medyczne, doradztwo w dziedzinie zdrowia i lecze-
nia, doradztwo w zakresie odżywania, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Doradztwo w zakresie dietetyki 
i odżywiania, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, 
Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej, Sporządzanie 
raportów dotyczących opieki zdrowotnej.

(210) 547290 (220) 2022 09 19
(731) FUNDACJA LIDEREK BIZNESU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENTORNOW

(531) 26.04.03, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospo-
darczą i marketingu, Usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, Doradztwo w zakresie efektywności biz-
nesowej, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
Analiza danych biznesowych, Analiza zarządzania w bizne-
sie, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym 
zakresie, Zarządzanie procesami biznesowymi, Doradztwo 
zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Kon-
sultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju 
kadry kierowniczej i przywódców, Konsultacje w zakresie or-
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzi-
nie zarządzania personelem, Wsparcie w dziedzinie promocji 
biznesu, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie strategii biznesowych, Wsparcie w dziedzinie or-
ganizacji przedsiębiorstwa, Wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia przedsiębiorstwem i planowania, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii 
biznesowej, 41 Doradztwo zawodowe i coaching, Doradz-
two zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), 
Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachin-
gu, Usługi mentoringu biznesowego, Doradztwo zawodowe 
[edukacja], Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, 
Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradz-
twa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), 
Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
szkoleniowych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publi-
kowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 

innych niż do celów reklamowych, Produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, 
Seminaria edukacyjne, Informacja dotycząca edukacji udzie-
lana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 
Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów edukacyjnych 
z zakresu biznesu, Usługi w zakresie wykładów związane 
z umiejętnościami zarządzania, Pisanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], Organizowanie i prowadzanie konferen-
cji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Organizowanie seminariów doty-
czących biznesu, Szkolenia biznesowe, Prowadzenie warsz-
tatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Zapewnianie 
szkoleń, kształcenia i nauczania, Kursy w zakresie rozwoju 
osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania stra-
tegicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem 
i biznesem, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Orga-
nizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie szkoleń 
biznesowych, Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), 
Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych.

(210) 547324 (220) 2022 09 19
 (310) 86833 (320) 2022 06 27 (330) JM
(731) Intel Corporation, Santa Clara, US
(540) (znak słowny)
(540) INTEL GETI
(510), (511) 9 Komputery, Sprzęt komputerowy, Układy 
scalone, Półprzewodnikowe procesory do przetwarzania 
danych, Układy scalone procesorów półprzewodnikowych, 
Półprzewodnikowe układy scalone, Mikroprocesory, Proce-
sory danych, Centralne jednostki obliczeniowe, Sprzęt kom-
puterowy do obliczeń, Sprzęt komputerowy do obliczeń 
wykonywanych przez sieci globalne i lokalne, Sprzęt kompu-
terowy do przetwarzania w chmurze, Sprzęt komputerowy 
do przetwarzania danych o niskich opóźnieniach i z dużej 
przepustowości, Urządzenia półprzewodnikowe, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy i oprogra-
mowanie komputerowe do pobierania, przeznaczone do in-
tensywnych obliczeń, Programowalne układy scalone, Ob-
wody zawierające układy scalone, Urządzenia pamięci pół-
przewodnikowych, Oprogramowanie komputerowej sztucz-
nej inteligencji do pobierania, przeznaczone do tworzenia 
oprogramowania i uczenia maszynowego, Przeznaczone 
do pobierania zestawy tworzenia oprogramowania, Przezna-
czone do pobierania zestawy do tworzenia oprogramowa-
nia widzenia komputerowego, Przeznaczone do pobierania 
oprogramowanie zawierające technologię umożliwiającą 
użytkownikom uczenie i wdrażanie modeli SI do uczenia 
głębokiego, Przeznaczone do pobierania oprogramowanie 
do użytku w uczeniu modeli SI do widzenia komputerowe-
go, Przeznaczone do pobierania oprogramowanie z techno-
logią służącą do integrowania SI z innymi zgodnymi produk-
tami, Przeznaczone do pobierania oprogramowanie służące 
do przetwarzania obrazów, Przeznaczone do pobierania 
oprogramowanie komputerowe służące do analizy, interpre-
tacji, obrazowania i rozpoznawania dokumentów, Przezna-
czone do pobierania oprogramowanie komputerowe służą-
ce do gromadzenia danych, etykietowania danych, wyboru 
i uczenia, optymalizacji i wdrażania modeli, Przeznaczone 
do pobierania oprogramowanie z technologią umożliwiają-
cą użytkownikom tworzenie modeli SI, Przeznaczone do po-
bierania oprogramowanie z technologią wykorzystywaną 
do uczenia modeli SI do widzenia komputerowego, Urzą-
dzenia do przetwarzania danych w chmurze, Sprzęt kompu-
terowy do SI, uczenia maszynowego, algorytmów uczenia 
się i analizy danych, Oprogramowanie zarejestrowane na no-
śnikach i do pobierania, przeznaczone do realizacji algoryt-
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mów SI, uczenia maszynowego, uczenia się i analizy danych, 
Oprogramowanie zarejestrowane na nośnikach i do pobie-
rania, przeznaczone do użytku w tworzeniu i w opracowy-
waniu algorytmów uczenia maszynowego, głębokich sieci 
neuronowych, analizy danych, Biblioteki oprogramowania 
przeznaczone do tworzenia i rozwijania algorytmów uczenia 
maszynowego i głębokich sieci neuronowych, 42 Programo-
wanie komputerów, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, Usługi projektowania systemów komputerowych, 
Analiza systemów komputerowych, Usługi doradcze w dzie-
dzinie projektowania, wyboru, wdrażania i eksploatacji sys-
temów, sprzętu i oprogramowania komputerowego świad-
czone dla osób trzecich, Konwersja danych dla programów 
komputerowych i danych, niebędąca konwersją fizyczną, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalacja 
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Usługi plat-
formy jako usługi (PaaS - Platform as a Service) obejmujące 
platformy oprogramowania komputerowego przeznaczone 
do tworzenia aplikacji, wsparcia sekwencjonowania instrukcji 
maszynowych i wsparcia rozwoju oprogramowania, Świad-
czenie usług oprogramowania jako usługi (SaaS - Software 
as a Service ) obejmujących oprogramowanie przeznaczone 
do tworzenia widzenia komputerowego, Świadczenie usług 
oprogramowania jako usługi (SaaS) obejmujących oprogra-
mowanie do uczenia modeli SI do widzenia komputerowe-
go, Usługi platformy jako usługi (PaaS) obejmujące opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające użytkownikom 
uczenie i wdrażanie modeli SI uczenia głębokiego, Usługi 
platformy jako usługi (PaaS) obejmujące oprogramowanie 
komputerowe przeznaczone do uczenia modeli SI do wi-
dzenia komputerowego, Umożliwianie tymczasowego użyt-
kowania oprogramowania, nieprzeznaczonego do pobiera-
nia, z technologią wykorzystywaną do integracji SI z innymi 
kompatybilnymi produktami, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania komputerowego, nieprze-
znaczonego do pobierania, służącego do przetwarzania 
obrazów, Przeznaczone do pobierania oprogramowanie 
komputerowe służące do analizy, interpretacji, obrazowania 
i rozpoznawania dokumentów, Umożliwianie tymczasowe-
go użytkowania oprogramowania komputerowego, nie-
przeznaczonego do pobierania, służącego do gromadzenia 
danych, etykietowania danych, wyboru modeli oraz szkole-
nia i optymalizacji modeli i wdrażania modeli, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania kompute-
rowego, nieprzeznaczonego do pobierania, umożliwiają-
cego użytkownikom tworzenie modeli SI, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputero-
wego, nieprzeznaczonego do pobierania, umożliwiającego 
użytkownikom szkolenie modeli SI do widzenia kompute-
rowego, Umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania komputerowego, nieprzeznaczonego do po-
bierania, a mianowicie oprogramowania do przetwarzania 
obrazów i sygnałów, detekcji i rozpoznawania obiektów, 
rekonstrukcji trójwymiarowej i analizy ruchu, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputero-
wego, nieprzeznaczonego do pobierania, przeznaczonego 
do tworzenia przeszukiwalnych baz danych zawierających 
informacje i dane dotyczące modeli uczenia SI oraz inte-
growanie modeli SI z kompatybilnymi produktami, Umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania kom-
puterowego, nieprzeznaczonego do pobierania, podczas 
projektowania i opracowywania algorytmów uczenia ma-
szynowego, głębokich sieci neuronowych, analizy danych, 
Świadczenie usług obliczeń chmurowych z dziedziny ucze-
nia maszynowego, sztucznej inteligencji, algorytmów ucze-
nia się i analizy danych, Superkomputery chmurowe z opro-

gramowaniem przeznaczonym do zastosowania w dziedzi-
nach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, uczenia 
głębokiego, intensywnych obliczeń, obliczeń rozproszonych, 
wirtualizacji, uczenia statystycznego i analiz predykcyjnych, 
Tworzenie oprogramowania do przetwarzania obrazów, 
Tworzenie i zarządzanie oprogramowaniem aplikacyjnym 
przeznaczonym do dostarczania treści multimedialnych, 
obrazów oraz danych w dziedzinach sztucznej inteligencji, 
uczenia maszynowego, uczenia głębokiego, intensywnych 
obliczeń, przetwarzania rozproszonego, wirtualizacji, ucze-
nia statystycznego i analityki predykcyjnej.

(210) 547395 (220) 2022 09 21
 (310) 86184 (320) 2022 04 04 (330) JM
(731) Intel Corporation, Santa Clara, US
(540) (znak słowny)
(540) INTEL BLOCKSCALE
(510), (511) 9 Komputery, Sprzęt komputerowy, Układy 
scalone, Procesory danych typu procesorów półprzewod-
nikowych, Chipy procesorów półprzewodnikowych, Chipy 
półprzewodnikowe, Mikroprocesory, Procesory danych, Cen-
tralne jednostki obliczeniowe, Sprzęt komputerowy do ob-
liczeń, Sprzęt komputerowy do obliczeń wykonywanych 
przez sieci globalne i lokalne, Sprzęt komputerowy do prze-
twarzania w chmurze, Sprzęt komputerowy do przetwarza-
nia danych o niskich opóźnieniach i z dużej przepustowości, 
Urządzenia półprzewodnikowe, Urządzenia do przetwarza-
nia danych, Sprzęt komputerowy i oprogramowanie kompu-
terowe do pobierania, przeznaczone do intensywnych obli-
czeń, Programowalne układy scalone, Obwody zawierające 
układy scalone, Urządzenia pamięci półprzewodnikowych, 
Sprzęt komputerowy do odkrywania wiedzy (data mining), 
Sprzęt komputerowy do wydobywania kryptowalut, Układy 
scalone zintegrowane z oprogramowaniem, Specjalizowane 
układy scalone (ASIC), Specjalizowane układy scalone składa-
jące się z mikroprocesorów, chipów komputerowych, bloków 
pamięci, pamięci flash, Zoptymalizowane, niskonapięcio-
we, wydajne energetycznie, specjalizowane układy scalone 
do wydobycia kryptowaluty bitcoin, Przeznaczone do po-
bierania oraz zarejestrowane na nośnikach oprogramowanie 
do odkrywania wiedzy, Przeznaczone do pobierania oraz 
zarejestrowane na nośnikach oprogramowanie do odkry-
wania wiedzy (data mining), wydobycia kryptowalut (crypto-
currency mining) i wydobycia łańcucha bloków (blockchain 
mining), 42 Programowanie komputerów, Doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi projektowania 
systemów komputerowych, Analiza systemów komputero-
wych, Usługi doradcze w dziedzinie projektowania, wyboru, 
wdrażania i eksploatacji systemów, sprzętu i oprogramowa-
nia komputerowego świadczone dla osób trzecich, Konwer-
sja danych dla programów komputerowych i danych, niebę-
dąca konwersją fizyczną, Hosting serwisów www dla osób 
trzecich na serwerze komputerowym dla globalnej sieci 
komputerowej, Instalacja oprogramowania komputerowe-
go, Instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowe-
go, Udostępnianie on-line oprogramowania, nieprzeznaczo-
nego do pobierania, do odkrywania wiedzy (data mining), 
wydobycia kryptowalut (cryptocurrency mining) i wydoby-
cia łańcucha bloków (blockchain mining) udostępnianie on-
-line oprogramowania, nieprzeznaczonego do pobierania, 
do zarządzania transakcjami kryptowalutowymi i do ich we-
ryfikacji, Usługi odkrywania wiedzy, Doradztwo techniczne 
w dziedzinie kryptowalut, Projektowanie, testowanie, dia-
gnostyka i doradztwo dotyczące oprogramowania kom-
puterowego z dziedziny projektowania specjalizowanych 
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układów scalonych (asic), odkrywania wiedzy, intensywnych 
obliczeń, projektowania centrów przetwarzania danych 
i i zarządzania nimi, zarządzanie zasilaniem, zabezpieczanie 
przed przepięciami, budowa i zarządzanie centrami obli-
czeń intensywnych i centrami obliczeniowymi dla urządzeń  
mobilnych.

(210) 547671 (220) 2022 09 29
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) hity na MAXXa
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne, Audio-
wizualne urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radioletegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 

do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, 35 Administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, 
Agencje importowe i eksportowe, Agencje informacji han-
dlowej, Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne 
i telewizyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji do-
tyczących działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania 
rynku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dzie-
dzinie reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje 
i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji dzia-
łalności gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące 
franchisingu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zle-
ceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marke-
tingowe, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja 
informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja 
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz 
danych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych 
z reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Mar-
keting dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywa-
nie strategii i pomysłów marketingowych, Organizowanie 
aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Pośrednictwo bizneso-
we w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych 
i kinowych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja 
nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam ra-
diowych, telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizual-
nych materiałów reklamowych, Promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych, Prowadzenie domów au-
kcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Reklama billboardowa, Re-
klama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług ofe-
rowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji 
lub drogą elektroniczną, Reklama, Promocyjne usługi han-
dlowe, Reklama i usługi reklamowe, Reklama kinowa, Rekla-
ma online za pośrednictwem komputerowej sieci komunika-
cyjnej, Reklama osób trzecich i prowadzenie interesów osób 
trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie 
działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama po-
przez wszystkie publiczne środki komunikacyjne, Reklama 
radiowa, Reklama telewizyjna, Reklama, w tym promocja do-
tycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, 
za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych 
i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach 
komputerowych, Reprodukcja dokumentów i dokumentacji, 
Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Sprawowanie patronatu medialne-
go, mianowicie udostępnianie przestrzeni reklamowej i in-
formacyjnej w mediach na cele promocji podmiotu lub wy-
darzenia, Systematyzacja komputerowych baz danych, Sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Transkrypcja komunikatów i wiadomości, Transkrypcja infor-
macji, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
Uaktualnianie ulotek i innych materiałów reklamowych, Usłu-
gi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodar-
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czej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi aukcyjne online, Usługi domów aukcyjnych, Usłu-
gi handlu online, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem 
Internetu, Usługi impresariów w działalności artystycznej, 
Usługi menedżerskie, Usługi organizacji wystaw handlowych 
lub reklamowych, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Usługi relacji z mediami, Usługi public rela-
tions, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna poczta elektroniczna, 
Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomuni-
kacyjnego, Dzierżawa czasu dostępu do witryn interneto-
wych [ISP], Elektroniczna transmisja danych i dokumentów 
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczne przeka-
zywanie danych i dokumentów przez terminale komputero-
we i urządzenia elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wia-
domości, Emisja programów telewizyjnych, Emisja progra-
mów radiowych, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Infor-
macja o telekomunikacji, Usługi w zakresie internetowych 
stacji telewizyjnych i radiowych, Komputerowa transmisja 
informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub 
terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Komunikacja 
przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez terminale 
komputerowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, 
poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja radio-
wa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, 
Komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych 
terminali komputerowych, Łączność poprzez sieć światło-
wodów, Łączność poprzez terminale komputerowe, Mobilna 
komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewodowe, Nada-
wanie programów przez sieci satelitarne, Nadawanie progra-
mów telewizji satelitarnej, Obsługa chat roomów, Obsługa 
przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadajników na-
ziemno-satelitarnych, Organizowanie systemów transmisyj-
nych, Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i skrzynki 
pocztowe, Poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiado-
mości, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali w Internecie i innych mediach, Dostarczanie muzyki 
cyfrowej za pomocą telekomunikacji, Usługi transmisji po-
przez rozgłośnie radiowe, Usługi transmisyjne, Usługi trans-
misji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz sa-
telitarny, Przekazywanie informacji różnego rodzaju na adre-
sy internetowe (web-messaging), Przesyłanie dalej wiado-
mości przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obra-
zów drogą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy 
światłowodu, Przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą sa-
telitarną, Przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji drogą 
satelitarną, Przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w zakre-
sie danych związanych z pocztą elektroniczną), Przesyłanie 
telegramów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wiadomości, 
Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, 
Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, 
Usługi transmisyjne poprzez radio, Rozpowszechnianie pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszechnianie pro-
gramów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za po-
średnictwem satelitów, Rozpowszechnianie programów te-
lewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych przekazywanych za po-

średnictwem połączenia przewodowego z odbiornikami te-
lewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej on-line, Telekomunika-
cja informacyjna, Telekomunikacja informacyjna (obejmująca 
strony www), Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja 
za pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, 
radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, Telematyczna komunikacja 
za pośrednictwem terminali komputerowych, Transmisja 
i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, Trans-
misja na żywo dostępna przez strony główne w Internecie 
[kamery internetowe], Transmisja obrazów drogą satelitarną, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów drogą 
satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną i kablo-
wą, Transmisja programów radiowych, Transmisja satelitarna, 
Transmisje i retransmisje programów radiowych, Transmisje 
radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, Transmitowanie 
dźwięku i obrazu, Udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, Udostępnianie stron internetowych, Usługi agen-
cji informacyjnych, Usługi dostępu do portali w Internecie, 
Usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, Usługi emisji 
satelitarnej w zakresie sportu, Usługi informacyjne on-line, 
związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji satelitarnej 
dla użytkowników biznesowych, Usługi nadawania drogą ka-
blowa i satelitarną, Usługi nadawania satelitarnego w zakre-
sie działalności gospodarczej, Usługi ogłoszeń elektronicz-
nych [telekomunikacja], Usługi on-line, a mianowicie przesy-
łanie wiadomości, Usługi prowadzenia wideokonferencji sa-
telitarnych, Usługi przekazu satelitarnego, Usługi przekazy-
wania głosu i obrazu, Usługi przesyłania głosu, Usługi świa-
tłowodowej telekomunikacji, Usługi telekomunikacji sateli-
tarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą 
sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne, mianowi-
cie usługi sieci światłowodowych, Usługi teleksowe i telefak-
sowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych, 
Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi 
w zakresie obsługi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szcze-
gólnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, Usługa satelitarna 
w zakresie transmisji audio lub wideo, Usługi w zakresie prze-
kierowywania do witryn internetowych, Usługi w zakresie 
telefonii internetowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyj-
nych i radiowych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych 
w zakresie radia, telefonii, internetu lub innych środków elek-
tronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wy-
pożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie 
czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypoży-
czanie dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącz-
nościowych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypoży-
czanie urządzeń do przekazywania informacji, Wypożycza-
nie urządzeń do przesyłanie informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń służących do nadawania sygnałów audio, Wypożycza-
nie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zesta-
wów do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, Przekazywanie informacji i danych za po-
średnictwem usług online i Internetu, Odpłatne udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, 41 Admi-
nistrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne 
kursy wyjazdowe, E-learning, Interaktywne i koresponden-
cyjne kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem 
połączenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej 
bądź prowadzone za pomocą innych środków, Konkursy 
muzyczne, w tym piosenkarskie, Konkursy przez telefon, Kur-
sy szkoleniowe, Losowanie nagród [loterie], Montaż filmów 
kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż 
programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, 
Montaż taśm dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywa-
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nie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, 
Organizowanie i prowadzenie pokazów, konferencji i kon-
gresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organi-
zowanie rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej, Orga-
nizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie rozrywki, Organizowanie festiwali, Organizowanie 
i prowadzenie konkursów piękności, Organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie kon-
kursów lub loterii audioteksowych, Organizowanie kursów 
edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, Organi-
zowanie loterii, Organizowanie spektakli, Organizowanie za-
baw, Prezentowanie programów radiowych, Produkcja fil-
mów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja i dys-
trybucja filmów, Produkcja i organizowanie widowisk mu-
zycznych, Produkcja imprez sportowych na potrzeby radio-
we, Produkcja programów radiowych i/lub programów tele-
wizyjnych, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja 
radiowa, filmowa i telewizyjna, Programowanie i sporządza-
nie programu telewizyjnego i radiowego, Prowadzenie 
agencji artystycznych, Przedstawienia nadawane za pośred-
nictwem telewizji satelitarnej, Przedstawienia plenerowe sta-
nowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, Przy-
gotowywanie programów radiowych, Publikowanie czaso-
pism elektronicznych, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie elektroniczne on-
-line nie do pobrania, Publikowanie elektronicznych gazet 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach 
danych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów i mu-
zyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe 
programy rozrywkowe, Realizacja programów radiowych, 
Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, 
Reporterskie usługi agencyjne, Reżyseria programów radio-
wych lub telewizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja 
i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania ra-
diowego przez osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki 
tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w stu-
diach nagrań, Usługi dotyczące organizowania pokazów i wi-
dowisk artystycznych, organizowania zawodów sportowych, 
Usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty re-
klamowe, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwięko-
wych, Usługi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi fe-
stiwali muzycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne 
w zakresie biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagry-
wania na taśmach magnetowidowych, Usługi nauczania, 
Usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozryw-
kowych, Usługi organizowania plebiscytów muzycznych 
i piosenkarskich, Usługi organizowania rozrywki radiowej, 
Usługi reporterskie, Usługi studia do prób [nagrywanie], 
Usługi studia nagrań, Usługi świadczone przez parki rozryw-
ki, Usługi udostępniania nagranych nośników dźwięku lub 
obrazu, Usługi udostępniania plików audio i video on-line, 
Usługi w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi 
w zakresie opracowywania reportaży, Usługi w zakresie pro-
dukcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i im-
prez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi w zakresie pro-
dukcji widowisk na żywo, Usługi w zakresie publikowania 
online, Usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, Widowi-
ska muzyczne, Widowiska muzyczne na żywo, Widowiska 
nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Widowi-
ska teatralne i widowiska muzyczne, Wypożyczanie dekoracji 
teatralnych i rekwizytów, Wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, Wypożyczanie stacji radiowych i telewizyjnych, Zaba-
wy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, Loterie.
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(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne, Audio-
wizualne urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radioletegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
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dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, 35 Administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, 
Agencje importowe i eksportowe, Agencje informacji han-
dlowej, Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne 
i telewizyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji do-
tyczących działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania 
rynku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dzie-
dzinie reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje 
i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji dzia-
łalności gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące 
franchisingu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zle-
ceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marke-
tingowe, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja 
informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja 
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz 
danych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych 
z reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Mar-
keting dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywa-
nie strategii i pomysłów marketingowych, Organizowanie 
aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Pośrednictwo bizneso-
we w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych 
i kinowych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja 
nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam ra-
diowych, telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizual-
nych materiałów reklamowych, Promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych, Prowadzenie domów au-
kcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Reklama billboardowa, Re-
klama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług ofe-
rowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji 
lub drogą elektroniczną, Reklama, Promocyjne usługi han-
dlowe, Reklama i usługi reklamowe, Reklama kinowa, Rekla-
ma online za pośrednictwem komputerowej sieci komunika-
cyjnej, Reklama osób trzecich i prowadzenie interesów osób 
trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie 
działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama po-
przez wszystkie publiczne środki komunikacyjne, Reklama 
radiowa, Reklama telewizyjna, Reklama, w tym promocja do-
tycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, 
za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych 
i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach 
komputerowych, Reprodukcja dokumentów i dokumentacji, 
Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Sprawowanie patronatu medialne-
go, mianowicie udostępnianie przestrzeni reklamowej i in-
formacyjnej w mediach na cele promocji podmiotu lub wy-
darzenia, Systematyzacja komputerowych baz danych, Sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Transkrypcja komunikatów i wiadomości, Transkrypcja infor-
macji, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
Uaktualnianie ulotek i innych materiałów reklamowych, Usłu-
gi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodar-

czej, Usługi aukcyjne online, Usługi domów aukcyjnych, Usłu-
gi handlu online, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem 
Internetu, Usługi impresariów w działalności artystycznej, 
Usługi menedżerskie, Usługi organizacji wystaw handlowych 
lub reklamowych, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Usługi relacji z mediami, Usługi public rela-
tions, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna poczta elektroniczna, 
Dostarczenie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomuni-
kacyjnego, Dzierżawa czasu dostępu do witryn interneto-
wych [ISP], Elektroniczna transmisja danych i dokumentów 
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczne przeka-
zywanie danych i dokumentów przez terminale komputero-
we i urządzenia elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wia-
domości, Emisja programów telewizyjnych, Emisja progra-
mów radiowych, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Infor-
macja o telekomunikacji, Usługi w zakresie internetowych 
stacji telewizyjnych i radiowych, Komputerowa transmisja 
informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub 
terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Komunikacja 
przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez terminale 
komputerowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, 
poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja radio-
wa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, 
Komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych 
terminali komputerowych, Łączność poprzez sieć światło-
wodów, Łączność poprzez terminale komputerowe, Mobilna 
komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewodowe, Nada-
wanie programów przez sieci satelitarne, Nadawanie progra-
mów telewizji satelitarnej, Obsługa chat roomów, Obsługa 
przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadajników na-
ziemno-satelitarnych, Organizowanie systemów transmisyj-
nych, Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i skrzynki 
pocztowe, Poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiado-
mości, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali w Internecie i innych mediach, Dostarczanie muzyki 
cyfrowej za pomocą telekomunikacji, Usługi transmisji po-
przez rozgłośnie radiowe, Usługi transmisyjne, Usługi trans-
misji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz sa-
telitarny, Przekazywanie informacji różnego rodzaju na adre-
sy internetowe (web-messaging), Przesyłanie dalej wiado-
mości przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obra-
zów drogą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy 
światłowodu, Przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą sa-
telitarną, Przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji drogą 
satelitarną, Przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w zakre-
sie danych związanych z pocztą elektroniczną), Przesyłanie 
telegramów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wiadomości, 
Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, 
Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, 
Usługi transmisji poprzez radio, Rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem satelitów, Rozpowszechnianie programów telewi-
zyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mi-
krofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych przekazywanych za po-
średnictwem połączenia przewodowego z odbiornikami te-
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lewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej on-line, Telekomunika-
cja informacyjna, Telekomunikacja informacyjna (obejmująca 
strony www), Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja 
za pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, 
radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, Telematyczna komunikacja 
za pośrednictwem terminali komputerowych, Transmisja 
i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, Trans-
misja na żywo dostępna przez strony główne w Internecie 
[kamery internetowe], Transmisja obrazów drogą satelitarną, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów drogą 
satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną i kablo-
wą, Transmisja programów radiowych, Transmisja satelitarna, 
Transmisje i retransmisje programów radiowych, Transmisje 
radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, Transmitowanie 
dźwięku i obrazu, Udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, Udostępnianie stron internetowych, Usługi agen-
cji informacyjnych, Usługi dostępu do portali w Internecie, 
Usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, Usługi emisji 
satelitarnej w zakresie sportu, Usługi informacyjne on-line, 
związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji satelitarnej 
dla użytkowników biznesowych, Usługi nadawania drogą ka-
blowa i satelitarną, Usługi nadawania satelitarnego w zakre-
sie działalności gospodarczej, Usługi ogłoszeń elektronicz-
nych [telekomunikacja], Usługi on-line, a mianowicie przesy-
łanie wiadomości, Usługi prowadzenia wideokonferencji sa-
telitarnych, Usługi przekazu satelitarnego, Usługi przekazy-
wania głosu i obrazu, Usługi przesyłania głosu, Usługi świa-
tłowodowej telekomunikacji, Usługi telekomunikacji sateli-
tarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą 
sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne, mianowi-
cie usługi sieci światłowodowych, Usługi teleksowe i telefak-
sowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych, 
Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi 
w zakresie obsługi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szcze-
gólnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, Usługa satelitarna 
w zakresie transmisji audio lub wideo, Usługi w zakresie prze-
kierowywania do witryn internetowych, Usługi w zakresie 
telefonii internetowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyj-
nych i radiowych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych 
w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych środków elek-
tronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wy-
pożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie 
czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypoży-
czanie dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącz-
nościowych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypoży-
czanie urządzeń do przekazywania informacji, Wypożycza-
nie urządzeń do przesyłanie informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń służących do nadawania sygnałów audio, Wypożycza-
nie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zesta-
wów do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, Przekazywanie informacji i danych za po-
średnictwem usług online i Internetu, Odpłatne udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, 41 Admi-
nistrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne 
kursy wyjazdowe, E-learning, Interaktywne i koresponden-
cyjne kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem 
połączenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej 
bądź prowadzone za pomocą innych środków, Konkursy 
muzyczne, w tym piosenkarskie, Konkursy przez telefon, Kur-
sy szkoleniowe, Losowanie nagród [loterie], Montaż filmów 
kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż 
programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, 
Montaż taśm dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywa-
nie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, 

Organizowanie i prowadzenie pokazów, konferencji i kon-
gresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organi-
zowanie rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej, Orga-
nizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie rozrywki, Organizowanie festiwali, Organizowanie 
i prowadzenie konkursów piękności, Organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie kon-
kursów lub loterii audioteksowych, Organizowanie kursów 
edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, Organi-
zowanie loterii, Organizowanie spektakli, Organizowanie za-
baw, Prezentowanie programów radiowych, Produkcja fil-
mów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja i dys-
trybucja filmów, Produkcja i organizowanie widowisk mu-
zycznych, Produkcja imprez sportowych na potrzeby radio-
we, Produkcja programów radiowych i/lub programów tele-
wizyjnych, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja 
radiowa, filmowa i telewizyjna, Programowanie i sporządza-
nie programu telewizyjnego i radiowego, Prowadzenie 
agencji artystycznych, Przedstawienia nadawane za pośred-
nictwem telewizji satelitarnej, Przedstawienia plenerowe sta-
nowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, Przy-
gotowywanie programów radiowych, Publikowanie czaso-
pism elektronicznych, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie elektroniczne on-
-line nie do pobrania, Publikowanie elektronicznych gazet 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach 
danych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów i mu-
zyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe 
programy rozrywkowe, Realizacja programów radiowych, 
Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, 
Reporterskie usługi agencyjne, Reżyseria programów ra-
diowych lub telewizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selek-
cja i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechnia-
nia radiowego przez osoby trzecie, Świadczenie usług 
przez parki tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie urzą-
dzeń w studiach nagrań, Usługi dotyczące organizowania 
pokazów i widowisk artystycznych, organizowania zawo-
dów sportowych, Usługi dotyczące publikowania tekstów 
innych niż teksty reklamowe, Usługi dotyczące wypoży-
czania nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne świad-
czone przez radio, Usługi festiwali muzycznych i piosen-
karskich, Usługi informacyjne w zakresie biletów na wido-
wiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na taśmach ma-
gnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organizowania 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi orga-
nizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, 
Usługi organizowania rozrywki radiowej, Usługi reporter-
skie, Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi studia na-
grań, Usługi świadczone przez parki rozrywki, Usługi udo-
stępniania nagranych nośników dźwięku lub obrazu, Usłu-
gi udostępniania plików audio i video on-line, Usługi 
w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w za-
kresie opracowywania reportaży, Usługi w zakresie pro-
dukcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów 
i imprez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi w zakresie 
produkcji widowisk na żywo, Usługi w zakresie publikowa-
nia online, Usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, 
Widowiska muzyczne, Widowiska muzyczne na żywo, Wi-
dowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitar-
nej, Widowiska teatralne i widowiska muzyczne, Wypoży-
czanie dekoracji teatralnych i rekwizytów, Wypożyczanie 
nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie stacji radiowych i te-
lewizyjnych, Zabawy zorganizowane z zakresu rozrywki 
lub edukacji, Loterie.
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(210) 547675 (220) 2022 09 29
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

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

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne, Audio-
wizualne urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy [błony] naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, Ma-
gnetyczne nośniki informacji, Maszty [anteny bezprzewodo-
we], Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radioletegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-

puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 
mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze (blankiety, 
druki), Fotografie [wydrukowane], Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo [obrazy], Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze [płytki grawerskie], Pocztówki i widokówki, Pro-
spekty, Przybory do pisania, Publikacje drukowane, Publika-
cje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamo-
we, Reklamowe szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, 
Szyldy z papieru lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samo-
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowe-
go, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub 
tworzyw sztucznych, Torebki do pakowania z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, Ulotki, Uniwersalne woreczki z two-
rzyw sztucznych, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry 
planszowe, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicz-
nymi, Gry towarzyskie (salonowe), Pluszowe zabawki, Śmiesz-
ne gadżety [atrapy], 35 Administrowanie działalnością go-
spodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hotela-
mi, Agencje importowe i eksportowe, Agencje informacji 
handlowej, Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefonicz-
ne i telewizyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, Badanie opinii, Bada-
nia rynku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi 
w dziedzinie reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje 
i wsparcie w zakresie zarządzania, organizacji i promocji dzia-
łalności gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące 
franchisingu, Implementacja i stosowanie porad [usługi zle-
ceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marke-
tingowe, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja 
informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja 
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz 
danych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych 
z reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni (reklama), Mar-
keting dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywa-
nie strategii i pomysłów marketingowych, Organizowanie 
aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Pośrednictwo bizneso-
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we w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych 
i kinowych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja 
nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam ra-
diowych, telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizual-
nych materiałów reklamowych, Promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych, Prowadzenie domów au-
kcyjnych, Prowadzenie i usługi agencji reklamowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Reklama billboardowa, Re-
klama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług ofe-
rowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji 
lub drogą elektroniczną, Reklama, Promocyjne usługi han-
dlowe, Reklama i usługi reklamowe, Reklama kinowa, Rekla-
ma online za pośrednictwem komputerowej sieci komunika-
cyjnej, Reklama osób trzecich i prowadzenie interesów osób 
trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakresie 
działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama po-
przez wszystkie publiczne środki komunikacyjne, Reklama 
radiowa, Reklama telewizyjna, Reklama, w tym promocja do-
tycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, 
za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych 
i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach 
komputerowych, Reprodukcja dokumentów i dokumentacji, 
Reprodukcja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Sprawowanie patronatu medialne-
go, mianowicie udostępnianie przestrzeni reklamowej i in-
formacyjnej w mediach na cele promocji podmiotu lub wy-
darzenia, Systematyzacja komputerowych baz danych, Sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Transkrypcja komunikatów i wiadomości, Transkrypcja infor-
macji, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
Uaktualnianie ulotek i innych materiałów reklamowych, Usłu-
gi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi aukcyjne online, Usługi domów aukcyjnych, Usłu-
gi handlu online, w ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem 
Internetu, Usługi impresariów w działalności artystycznej, 
Usługi menedżerskie, Usługi organizacji wystaw handlowych 
lub reklamowych, Usługi rozlepiania plakatów reklamowych, 
Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Za-
rządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarzą-
dzanie i administrowanie miejscami wystawowymi, Zarzą-
dzanie profesjonalną działalnością artystyczną, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Usługi relacji z mediami, Usługi public rela-
tions, 38 Agencje prasowe, Bezpieczna poczta elektroniczna, 
Dostarczenie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomuni-
kacyjnego, Dzierżawa czasu dostępu do witryn interneto-
wych [ISP], Elektroniczna transmisja danych i dokumentów 
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczne przeka-
zywanie danych i dokumentów przez terminale komputero-
we i urządzenia elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wia-
domości, Emisja programów telewizyjnych, Emisja progra-
mów radiowych, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Infor-
macja o telekomunikacji, Usługi w zakresie internetowych 
stacji telewizyjnych i radiowych, Komputerowa transmisja 
informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub 
terminali, Komunikacja danych drogą radiową, Komunikacja 
przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez terminale 
komputerowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, 
poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja radio-
wa, Komunikacja telefoniczna, Komunikacja telegraficzna, 

Komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych 
terminali komputerowych, Łączność poprzez sieć światło-
wodów, Łączność poprzez terminale komputerowe, Mobilna 
komunikacja radiowa, Nadawanie bezprzewodowe, Nada-
wanie programów przez sieci satelitarne, Nadawanie progra-
mów telewizji satelitarnej, Obsługa chat roomów, Obsługa 
przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadajników na-
ziemno-satelitarnych, Organizowanie systemów transmisyj-
nych, Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna i skrzynki 
pocztowe, Poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiado-
mości, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali w Internecie i innych mediach, Dostarczanie muzyki 
cyfrowej za pomocą telekomunikacji, Usługi transmisji po-
przez rozgłośnie radiowe, Usługi transmisyjne, Usługi trans-
misji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz sa-
telitarny, Przekazywanie informacji różnego rodzaju na adre-
sy internetowe (web-messaging), Przesyłanie dalej wiado-
mości przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obra-
zów drogą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy 
światłowodu, Przesyłanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą sa-
telitarną, Przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji drogą 
satelitarną, Przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w zakre-
sie danych związanych z pocztą elektroniczną), Przesyłanie 
telegramów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wiadomości, 
Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, 
Przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, 
Usługi transmisyjne poprzez radio, Rozpowszechnianie pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszechnianie pro-
gramów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za po-
średnictwem satelitów, Rozpowszechnianie programów te-
lewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych przekazywanych za po-
średnictwem połączenia przewodowego z odbiornikami te-
lewizyjnymi, Satelitarna transmisja danych za pośrednic-
twem światowej sieci komputerowej on-line, Telekomunika-
cja informacyjna, Telekomunikacja informacyjna (obejmująca 
strony www), Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja 
za pomocą terminali komputerowych, telematów, satelitów, 
radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, Telematyczna komunikacja 
za pośrednictwem terminali komputerowych, Transmisja 
i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, Trans-
misja na żywo dostępna przez strony główne w Internecie 
[kamery internetowe], Transmisja obrazów drogą satelitarną, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów drogą 
satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną i kablo-
wą, Transmisja programów radiowych, Transmisja satelitarna, 
Transmisje i retransmisje programów radiowych, Transmisje 
radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, Transmitowanie 
dźwięku i obrazu, Udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, Udostępnianie stron internetowych, Usługi agen-
cji informacyjnych, Usługi dostępu do portali w Internecie, 
Usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, Usługi emisji 
satelitarnej w zakresie sportu, Usługi informacyjne on-line, 
związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji satelitarnej 
dla użytkowników biznesowych, Usługi nadawania drogą ka-
blowa i satelitarną, Usługi nadawania satelitarnego w zakre-
sie działalności gospodarczej, Usługi ogłoszeń elektronicz-
nych [telekomunikacja], Usługi on-line, a mianowicie przesy-
łanie wiadomości, Usługi prowadzenia wideokonferencji sa-
telitarnych, Usługi przekazu satelitarnego, Usługi przekazy-
wania głosu i obrazu, Usługi przesyłania głosu, Usługi świa-
tłowodowej telekomunikacji, Usługi telekomunikacji sateli-
tarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą 
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sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne, mianowi-
cie usługi sieci światłowodowych, Usługi teleksowe i telefak-
sowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych, 
Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi 
w zakresie obsługi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szcze-
gólnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, Usługa satelitarna 
w zakresie transmisji audio lub wideo, Usługi w zakresie prze-
kierowywania do witryn internetowych, Usługi w zakresie 
telefonii internetowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyj-
nych i radiowych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych 
w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych środków elek-
tronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wy-
pożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie 
czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypoży-
czanie dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącz-
nościowych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypoży-
czanie urządzeń do przekazywania informacji, Wypożycza-
nie urządzeń do przesyłanie informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń służących do nadawania sygnałów audio, Wypożycza-
nie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zesta-
wów do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, Przekazywanie informacji i danych za po-
średnictwem usług online i Internetu, Odpłatne udostępnia-
nie czasu dostępu do komputerowych baz danych, 41 Admi-
nistrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne 
kursy wyjazdowe, E-learning, Interaktywne i koresponden-
cyjne kursy i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem 
połączenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej 
bądź prowadzone za pomocą innych środków, Konkursy 
muzyczne, w tym piosenkarskie, Konkursy przez telefon, Kur-
sy szkoleniowe, Losowanie nagród [loterie], Montaż filmów 
kinowych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż 
programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, 
Montaż taśm dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywa-
nie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, 
Organizowanie i prowadzenie pokazów, konferencji i kon-
gresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organi-
zowanie rozrywki internetowej, radiowej i telewizyjnej, Orga-
nizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie rozrywki, Organizowanie festiwali, Organizowanie 
i prowadzenie konkursów piękności, Organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie kon-
kursów lub loterii audioteksowych, Organizowanie kursów 
edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, Organi-
zowanie loterii, Organizowanie spektakli, Organizowanie za-
baw, Prezentowanie programów radiowych, Produkcja fil-
mów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja i dys-
trybucja filmów, Produkcja i organizowanie widowisk mu-
zycznych, Produkcja imprez sportowych na potrzeby radio-
we, Produkcja programów radiowych i/lub programów tele-
wizyjnych, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja 
radiowa, filmowa i telewizyjna, Programowanie i sporządza-
nie programu telewizyjnego i radiowego, Prowadzenie 
agencji artystycznych, Przedstawienia nadawane za pośred-
nictwem telewizji satelitarnej, Przedstawienia plenerowe sta-
nowiące usługi rozrywkowe, Przedstawienia teatralne, Przy-
gotowywanie programów radiowych, Publikowanie czaso-
pism elektronicznych, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie elektroniczne on-
-line nie do pobrania, Publikowanie elektronicznych gazet 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach 
danych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów i mu-
zyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe 
programy rozrywkowe, Realizacja programów radiowych, 

Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, 
Reporterskie usługi agencyjne, Reżyseria programów radio-
wych lub telewizyjnych, Rozrywka [widowiska], Selekcja 
i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania ra-
diowego przez osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki 
tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w stu-
diach nagrań, Usługi dotyczące organizowania pokazów i wi-
dowisk artystycznych, organizowania zawodów sportowych, 
Usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty re-
klamowe, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwięko-
wych, Usługi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi fe-
stiwali muzycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne 
w zakresie biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagry-
wania na taśmach magnetowidowych, Usługi nauczania, 
Usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozryw-
kowych, Usługi organizowania plebiscytów muzycznych 
i piosenkarskich, Usługi organizowania rozrywki radiowej, 
Usługi reporterskie, Usługi studia do prób [nagrywanie], 
Usługi studia nagrań, Usługi świadczone przez parki rozryw-
ki, Usługi udostępniania nagranych nośników dźwięku lub 
obrazu, Usługi udostępniania plików audio i video on-line, 
Usługi w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi 
w zakresie opracowywania reportaży, Usługi w zakresie pro-
dukcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i im-
prez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi w zakresie pro-
dukcji widowisk na żywo, Usługi w zakresie publikowania 
online, Usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, Widowi-
ska muzyczne, Widowiska muzyczne na żywo, Widowiska 
nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Widowi-
ska teatralne i widowiska muzyczne, Wypożyczanie dekoracji 
teatralnych i rekwizytów, Wypożyczanie nagrań dźwięko-
wych, Wypożyczanie stacji radiowych i telewizyjnych, Zaba-
wy zorganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, Loterie, 
42 Administrowanie stronami internetowymi, Aktualizacja, 
powielanie, projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konser-
wacja, doradztwo w zakresie oprogramowania, Analiza sys-
temów IT, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w spra-
wach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, Dostarczanie i opracowywa-
nie wyszukiwarek internetowych, Kontrola jakości, Konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Monito-
ring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, Odzyskiwanie danych komputerowych, Odzyskiwanie 
komputerowych baz danych, Prognozowanie pogody, Pro-
jektowanie systemów komputerowych, Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Udostęp-
nianie miejsca na serwerach [strony internetowe], Usługi 
projektowania i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej, Usługi związane z prognozami meteorolo-
gicznymi, Wypożyczanie i hosting serwerów, Wypożyczanie 
komputerów, 43 Bary szybkiej obsługi, biura i agencje zakwa-
terowania, Domy turystyczne, domy wypoczynkowe, Hotele, 
Kantyny, Kafeterie i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowa-
nie], Pensjonaty, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, 
Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater 
na pobyt czasowy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, motelo-
we, kawiarniane i restauracyjne, Wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, 
mityngi, narady, pokazy i konferencje, Wypożyczanie dystry-
butorów wody pitnej, Wypożyczanie konstrukcji przeno-
śnych, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie 
urządzeń do gotowania, 45 Doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, Licencjonowanie programów komputero-
wych, Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licen-
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cjonowanie własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw 
domen, Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektual-
nej, Zarządzanie prawami autorskimi.

(210) 547779 (220) 2022 10 04
(731) BARTCZAK LILIANA BAFPOL FIRMA HANDLOWA, 

Źródła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXIMUM przyjemności

(531) 05.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 23 Kordonek, Kordonek bawełniany.

(210) 547972 (220) 2022 10 07
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.15, 04.02.20, 03.11.24

(510), (511) 16 Chusteczki higieniczne, Zeszyty, Kredki 
do kolorowania, Kredki ołówkowe, Kredki świecowe, Ołów-
ki, Długopisy [artykuły biurowe], Bloki rysunkowe [artykuły 
papiernicze], Bloki techniczne [artykuły papiernicze], Gumki 
do ścierania, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Przybory szkolne [ar-
tykuły piśmienne], 28 Plastelina do zabawy, 29 Dżemy, Chip-
sy warzywne, Chipsy ziemniaczane, Przekąski ziemniaczane 
(prażynki), Nabiał, Wędliny, 30 Ciasteczka, Czekolady, Batoni-
ki, Żelki, Płatki śniadaniowe, Chrupki zbożowe, Chrupki kuku-
rydziane, Chrupki ryżowe, Cienkie paluszki chlebowe, Kremy 
czekoladowe, Słodkie bułeczki, 32 Napoje bezalkoholowe, 
Napoje owocowe, Soki, Woda.

(210) 547979 (220) 2022 10 07
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MELU
(510), (511) 16 Chusteczki higieniczne, Zeszyty, Kredki 
do kolorowania, Kredki ołówkowe, Kredki świecowe, Ołów-
ki, Długopisy [artykuły biurowe], Bloki rysunkowe [artykuły 
papiernicze], bloki techniczne [artykuły papiernicze], Gumki 

do ścierania, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Materia-
ły piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Przybory szkolne 
[artykuły piśmienne], 28 Plastelina do zabawy, 29 Dżemy, 
Chipsy warzywne, Chipsy ziemniaczane, Przekąski ziemnia-
czane (prażynki), Nabiał, Wędliny, 30 Ciasteczka, Czekolady, 
Batoniki, Żelki, Płatki śniadaniowe, Chrupki zbożowe, Chrup-
ki kukurydziane, Chrupki ryżowe, Paluszki, Cienkie paluszki 
chlebowe, Kremy czekoladowe, Słodkie bułeczki, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Napoje owocowe, Soki, Woda.

(210) 548065 (220) 2022 10 11
(731) ERJOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) EVERTEC
(510), (511) 1 Detergenty do użytku przemysłowego stosowa-
ne w procesach produkcyjnych, Detergenty o właściwościach 
dezynfekcyjnych stosowane w procesach produkcyjnych, Środ-
ki odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa domowego], 
Środki oczyszczające w postaci cieczy używane w procesach 
produkcyjnych, Preparaty chemiczne do użytku w spawaniu, 
Kleje pochodzenia syntetycznego do użytku przemysłowego, 
Kleje szybkowiążące do użytku przemysłowego, 2 Preparaty 
przeciwrdzewne, Preparaty antykorozyjne, Preparaty do ob-
róbki powierzchni metalowych w celu ochrony przed rdzą, 
Preparaty do obróbki powierzchni metalowych w celu ochrony 
przed korozją, 4 Smary penetrujące, Smary do lin, Smary do łań-
cuchów, Smary do smarowania złączeń, Smary do maszyn prze-
mysłowych, Smary stosowane do celów technicznych, Smary 
zawierające dodatki zmniejszające tarcie, Smary do urządzeń 
przemysłowych, Smary do lin stalowych, Oleje i smary mineral-
ne do celów przemysłowych [nie do paliw], Preparaty do smaro-
wania złącz, Preparaty przenikające składające się głównie z ole-
jów, Preparaty do redukcji tarcia ślizgowego pomiędzy dwoma 
powierzchniami, 17 Uszczelniacze płynne, Uszczelniacze anty-
korozyjne, Uszczelniacz do połączeń, Uszczelniacze do uszczel-
niania złączy, Mieszaniny uszczelniające złącza z kauczuku siliko-
nowego, Pianka silikonowa do termoizolacji, Ochronne powłoki 
akrylowe w sprayu do celów izolacyjnych, Uszczelnienia wo-
doodporne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: de-
tergenty do użytku przemysłowego stosowane w procesach 
produkcyjnych, detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych 
stosowane w procesach produkcyjnych, środki odtłuszczające 
[nie do celów gospodarstwa domowego], środki oczyszczające 
w postaci cieczy używane w procesach produkcyjnych, pre-
paraty chemiczne do użytku w spawaniu, kleje pochodzenia 
syntetycznego do użytku przemysłowego, kleje szybkowią-
żące do użytku przemysłowego, preparaty przeciwrdzewne, 
preparaty antykorozyjne, preparaty do obróbki powierzchni 
metalowych w celu ochrony przed rdzą, preparaty do obróbki 
powierzchni metalowych w celu ochrony przed korozją, smary 
penetrujące, smary do Iin, smary do łańcuchów, smary do sma-
rowania złączeń, smary do maszyn przemysłowych, smary 
stosowane do celów technicznych, smary zawierające dodatki 
zmniejszające tarcie, smary do urządzeń przemysłowych, smary 
do lin stalowych, oleje i smary mineralne do celów przemysło-
wych [nie do paliw], preparaty do smarowania złącz, preparaty 
przenikające składające się głownie z olejów, preparaty do re-
dukcji tarcia ślizgowego pomiędzy dwoma powierzchniami, 
uszczelniacze płynne, uszczelniacze antykorozyjne, uszczelniacz 
do połączeń, uszczelniacze do uszczelniania złączy, mieszaniny 
uszczelniające złącza z kauczuku silikonowego, pianka siliko-
nowa do termoizolacji, ochronne powłoki akrylowe w sprayu 
do celów izolacyjnych, uszczelnienia wodoodporne.
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(210) 548068 (220) 2022 10 11
(731) ERJOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) ERJOT POLSKA
(510), (511) 1 Detergenty do użytku przemysłowego 
stosowane w procesach produkcyjnych, Detergenty 
o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w proce-
sach produkcyjnych, Środki odtłuszczające [nie do celów 
gospodarstwa domowego], Środki oczyszczające w po-
staci cieczy używane w procesach produkcyjnych, Pre-
paraty chemiczne do użytku w spawaniu, Kleje pocho-
dzenia syntetycznego do użytku przemysłowego, Kleje 
szybkowiążące do użytku przemysłowego, 2 Preparaty 
przeciwrdzewne, Preparaty antykorozyjne, Preparaty 
do obróbki powierzchni metalowych w celu ochrony 
przed rdzą, Preparaty do obróbki powierzchni metalo-
wych w celu ochrony przed korozją, 4 Smary penetrują-
ce, Smary do lin, Smary do łańcuchów, Smary do smaro-
wania złączeń, Smary do maszyn przemysłowych, Smary 
stosowane do celów technicznych, Smary zawierające 
dodatki zmniejszające tarcie, Smary do urządzeń prze-
mysłowych, Smary do lin stalowych, Oleje i smary mine-
ralne do celów przemysłowych [nie do paliw], Preparaty 
do smarowania złącz, Preparaty przenikające składające 
się głównie z olejów, Preparaty do redukcji tarcia ślizgo-
wego pomiędzy dwoma powierzchniami, 17 Uszczelnia-
cze płynne, Uszczelniacze antykorozyjne, Uszczelniacz 
do połączeń, Uszczelniacze do uszczelniania złączy, Mie-
szaniny uszczelniające złącza z kauczuku silikonowego, 
Pianka silikonowa do termoizolacji, Ochronne powłoki 
akrylowe w sprayu do celów izolacyjnych, Uszczelnienia 
wodoodporne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich 
towarów jak: detergenty do użytku przemysłowego sto-
sowane w procesach produkcyjnych, detergenty o wła-
ściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach 
produkcyjnych, środki odtłuszczające [nie do celów 
gospodarstwa domowego], środki oczyszczające w po-
staci cieczy używane w procesach produkcyjnych, pre-
paraty chemiczne do użytku w spawaniu, kleje pocho-
dzenia syntetycznego do użytku przemysłowego, kleje 
szybkowiążące do użytku przemysłowego, preparaty 
przeciwrdzewne, preparaty antykorozyjne, preparaty 
do obróbki powierzchni metalowych w celu ochrony 
przed rdzą, preparaty do obróbki powierzchni metalo-
wych w celu ochrony przed korozją, smary penetrujące, 
smary do Iin, smary do łańcuchów, smary do smarowania 
złączeń, smary do maszyn przemysłowych, smary stoso-
wane do celów technicznych, smary zawierające dodatki 
zmniejszające tarcie, smary do urządzeń przemysłowych, 
smary do lin stalowych, oleje i smary mineralne do ce-
lów przemysłowych [nie do paliw], preparaty do smaro-
wania złącz, preparaty przenikające składające się głow-
nie z olejów, preparaty do redukcji tarcia ślizgowego 
pomiędzy dwoma powierzchniami, uszczelniacze płyn-
ne, uszczelniacze antykorozyjne, uszczelniacz do połą-
czeń, uszczelniacze do uszczelniania złączy, mieszaniny 
uszczelniające złącza z kauczuku silikonowego, pianka 
silikonowa do termoizolacji, ochronne powłoki akrylowe 
w sprayu do celów izolacyjnych, uszczelnienia wodood-
porne.

(210) 548131 (220) 2022 10 13
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)

(540) SOKOŁÓW WSPIERA NAJLEPSZYCH KIBICÓW NA 
ŚWIECIE

(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, chip-
sy ziemniaczane, chipsy kukurydziane, chipsy mięsne, chip-
sy warzywne dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, 
ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne, 
30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy, 36 Spon-
soring, 41 Działalność kulturalna, edukacyjna i szkoleniowa, 
organizowanie szkoleń, warsztatów, warsztatów kulinarnych, 
konferencji, szkoleń dotyczących zdrowego odżywiania lub 
zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowych, 
olimpiad sportowych lub naukowych, turniejów sportowych 
lub naukowych, konferencji, szkoleń kulinarnych, imprez roz-
rywkowych, obozów, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, festiwali, pokazów, wystaw.

(210) 548189 (220) 2022 10 14
(731) ARTUR GÓRNICKI AMG - DISTRIBUTION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jadłostacja

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.12, 11.03.04, 19.03.01, 
10.03.11, 08.01.01, 08.01.03

(510), (511) 35 Reklama, Marketing w tym marketing bezpo-
średni, wspieranie sprzedaży, doradztwo w zakresie zbytu 
i zakupu, pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży to-
warów, reklama i promocja sprzedaży dotycząca towarów 
i usług oferowanych i zamawianych drogą telekomunikacyj-
ną lub elektroniczną, Promocja sprzedaży, Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja towarów w celach 
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Admi-
nistrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wy-
syłkowego oraz sklepu internetowego obejmujące produkty 
spożywcze, Prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla 
osób trzecich], w szczególności w połgczeniu z usługami 
on-line, Usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, bezpośred-
niej, sprzedaży w sklepie internetowym, sprzedaży on-line 
towarów żywnościowych ekologicznych, produktów BIO, 
produktów EKO, produktów wegetariańskich, produktów 
wegańskich, produktów bezglutenowych, produktów regio-
nalnych oraz warzyw ekologicznych i z upraw niecertyfiko-
wanych, Usługi prowadzenia sprzedaży takich towarów jak: 
owoce i warzywa, przetwory warzywne, przetwory owoco-
we (dżemy, galaretki), dżemy, konfitury i powidła bez cukru, 
budynie, kisiele, galaretki, pasty i kremy do smarowania, jaja, 
orzechy, kasze, ziarna, zboża i płatki zbóż, płatki śniadaniowe, 
owsianki, granule i musli ekologiczne, keto przekąski i przy-
stawki, bakalie, masło, mleko, mleka roślinne, wyroby z mleka, 
mleko ryżowe, mleko owsiane, mleko migdałowe, mleko so-
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jowe, śmietana, wyroby z mleka koziego, nabiał, sery, sery ko-
zie, krowie, owcze dojrzewające twarde, oleje i tłuszcze jadal-
ne, greckie oliwy i oliwki, feta, humus, pasty roślinne, pasty 
wege, pasztety roślinne, tofu, tempeh, gotowe zupy, pierogi, 
naleśniki, kotlety warzywne, pasztety, pieczywo, chleb bez-
glutenowy, chipsy [produkty zbożowe], wyroby cukiernicze 
i słodycze, ciasta wegańskie i wegetariańskie, kiszonki, cukier, 
substytuty cukru, miód, melasa, lody, sól, musztarda, ocet, 
sosy, mięso, wędliny wieprzowe, wędliny wołowe, wędli-
ny drobiowe, drób, dziczyzna, ryby, ryby wędzone i świeże, 
kawa, kawa nienaturalna, herbata, kakao, makarony, makaro-
ny niskokaloryczne, ryż, ryż niskokaloryczny, mąka, mąka keto 
bezglutenowa, mieszanki chlebowe niskowęglowodanowe, 
kasze, zioła, przyprawy, suplementy diety, przekąski na bazie 
owoców, przekąski na bazie warzyw, suszone owoce, goto-
we dania warzywne, gotowe dania z mięsa, napoje bezal-
koholowe, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje 
energetyzujące, napoje proteinowe, napoje warzywne, na-
poje owocowe, soki owocowe, soki warzywne, woda wzbo-
gacona witaminami [napoje].

(210) 548231 (220) 2022 10 17
(731) BANK SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bank security

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.03, 24.01.13, 02.09.17
(510), (511) 37 Konserwacja, serwis, instalacja i naprawa 
systemów zabezpieczających, sprzętu do przetwarzania 
danych, automatów bankowych, sprzętu przyjmującego 
i wydającego gotówkę, systemów kas rejestrujących, sejfów 
gotówkowych i sprzętu telekomunikacyjnego, konsoli i ter-
minali serwisowych, zwłaszcza terminali dla klientów, Usługi 
informacyjne związane z instalacją, konserwacją, serwisem 
i naprawą systemów zabezpieczających, sprzętu do prze-
twarzania danych, automatów bankowych, sprzętu przyj-
mującego i wydającego gotówkę, konsol i terminali serwi-
sowych, systemów kas rejestrujących, sejfów gotówkowych 
i sprzętu telekomunikacyjnego, 41 Szkolenia w zakresie bez-
pieczeństwa, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bez-
pieczeństwa, Usługi edukacyjne związane z systemami prze-
twarzania danych w zakresie urządzeń telekomunikacyjnych 
oraz oprogramowania, 42 Konserwacja, serwis, aktualizacja 
i naprawa oprogramowania komputerowego do sprzętu 
do przetwarzania danych, systemów zabezpieczeń, syste-
mów kas rejestrujących, sejfów gotówkowych i sprzętu te-
lekomunikacyjnego, Usługi konsultingowe w zakresie analizy 
danych, Usługi architektów, Usługi planowania wnętrz, Usłu-
gi analityczne w zakresie przetwarzania danych, Projektowa-
nie systemów zabezpieczeń i doradztwo techniczne w tym 
zakresie, 45 Analiza odcisków palców, Analizy kryminali-
styczne, Dochodzenia prowadzone przez detektywów, Do-
radztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Monitoring 
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Monitoring 
systemów bezpieczeństwa, Ocena bezpieczeństwa, Ochro-
na osobista, Ochrona obiektów i sprzętu, Usługi bezpieczeń-
stwa dla ochrony mienia i osób, Usługi detektywistyczne, 
Usługi doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa, Usługi 
doradcze w zakresie usług detektywistycznych, Usługi in-
formacyjne w zakresie bezpieczeństwa, Usługi ochroniarskie 
w budynkach, usługi ochroniarskie w zakresie mienia i osób, 

Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Wynajem urzą-
dzeń do nadzoru bezpieczeństwa, Wynajem urządzeń sys-
temu bezpieczeństwa, Wypożyczanie sejfów, Wypożyczanie 
sprzętu bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń alarmo-
wych, Monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłama-
niowych, Usługi monitoringu, ratownictwa, Licencjonowanie 
technologii, Licencjonowanie oprogramowania komputero-
wego, Licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 548310 (220) 2022 10 18
(731) WÓJCIK ZBIGNIEW AGENCJA REKLAMOWA TRAF, 

Prószków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIESAMOWITA POLSKA

(531) 29.01.13, 01.17.11, 27.05.01
(510), (511) 16 Adresarki, Banknoty pamiątkowe, Biuletyny 
informacyjne, Broszury, Czasopisma [periodyki], Etykiety 
[owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Fotografie [wy-
drukowane], Gazety, Kalendarze, Karty, Karty pocztowe, 
Katalogi, Książeczki do kolorowania, Książki, Mapy geo-
graficzne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), Obrazy i zdjęcia, Papierowe podkładki 
pod szklanki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, 
Plany, Podkładki na biurko, Publikacje drukowane, Pudeł-
ka z papieru lub kartonu, Reprodukcje graficzne, Tablice 
magnetyczne jako artykuły biurowe, Tablice ogłoszenio-
we z kartonu lub papieru, Tacki biurkowe, Ulotki, Zakład-
ki do książek, 35 Agencje informacji handlowej, Agencje 
reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, Bezpośrednia reklama pocztowa, 
Doradztwo biznesowe w zakresie transformacji cyfrowej, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re-
klamie, Indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, Komputerowe bazy danych 
(Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie 
plikami, Marketing opierający się na współpracy z influ-
encerem [Influencer marketing], Optymalizacja stron in-
ternetowych, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 
Pokazy towarów, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów rekla-
mowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Promocja towarów przy pomocy influencerów, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama 
korespondencyjna, Reklama typu „płać za kliknięcie”, 
Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewi-
zyjne, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, Usługi pośrednictwa 
biznesowego związane z kojarzeniem profesjonalistów 
o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpo-
znawalności marki na rzecz innych, Usługi tworzenia kon-
taktów sprzedażowych, Usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, 45 Usługi serwisów 
społecznościowych online.
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(210) 548331 (220) 2022 10 19
(731) MADEJ WRÓBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) (znak słowny)
(540) Kuro Buła
(510), (511) 29 Burgery, Gotowe dania składające się głów-
nie z mięsa, Wyroby garmażeryjne mięsne, Gotowe posiłki 
zawierające [głównie] kurczaka, 30 Kanapki, Nadziewane ka-
napki, Kanapki zawierające kurczaka, Kanapki z mięsem.

(210) 548374 (220) 2022 10 20
(731) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 Chusteczki nawilżane do celów higienicznych 
i kosmetycznych, Bawełniane płatki do celów kosmetycz-
nych, Waciki do celów kosmetycznych, Wata w formie płat-
ków do użytku kosmetycznego, Patyczki z watą do celów 
kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Bawełna 
do celów kosmetycznych, Płatki oczyszczające nasączone 
preparatami toaletowymi, Papierowe ręczniki do rąk nasą-
czone kosmetykami, Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Środki oczyszczające skórę, Mydła i żele, Pre-
paraty do włosów, Preparaty do kąpieli, Kryształki do kąpieli, 
Sole do kąpieli, 16 Temperówki do kredek kosmetycznych, 
Chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, Chusteczki 
papierowe do użytku kosmetycznego, Chusteczki do twarzy 
z papieru, Chusteczki papierowe do demakijażu, Ściereczki 
do twarzy z papieru, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, 
Papier toaletowy, Ręczniki kuchenne papierowe, Papierowe 
nakładki na muszle klozetowe, 21 Przybory kosmetyczne, 
do higieny i pielęgnacji urody, Szczotki, Gąbki, Myjki z siatki 
nylonowej do mycia ciała, Myjki złuszczające do skóry ciała, 
24 Tekstylne artykuły kąpielowe, Myjki do twarzy, Rękawice-
-myjki do użytku toaletowego, Rękawice kąpielowe, Ście-
reczki do usuwania makijażu, Tekstylne myjki do twarzy, Tek-
stylne ręczniki do twarzy, Ręczniki, Ściereczki do mycia ciała 
[inne niż do celów medycznych], Ręczniki-turbany do susze-
nia włosów.

(210) 548394 (220) 2022 10 20
(731) ANDRZEJEWSKA ANNA PRACOWNIA MYŚLI I EMOCJI, 

Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Kręgi na Wodzie
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Eduka-
cja, rozrywka i sport, Doradztwo w zakresie szkolenia i dosko-
nalenia zawodowego, Kursy samoświadomości [szkolenia], 
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Nauczanie 
i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, prze-
mysłu i technologii informacyjnej, Organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
programów szkolenia młodzieży, Pokazy [szkolenia] technik 
malowania i dekoracji, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia 
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkole-

nia z zakresu public relations, Szkolenia z zakresu stosunków 
pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Udzielanie infor-
macji i przygotowywanie raportów o postępach związanych 
z edukacją i szkoleniami, Udzielanie kursów szkolenia zawo-
dowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów 
[szkolenia], Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkole-
nia kierownictwa i personelu, Usługi edukacyjne związane 
ze szkoleniami zawodowymi, Usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, Usługi szkolenia dla personelu, 
Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia w dziedzinie za-
rządzania, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie 
szkolenia nauczycieli, Usługi w zakresie szkolenia i kształce-
nia zawodowego, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie dokumen-
tów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw 
socjalnych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, 
Szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup wspar-
cia dla rodziców, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia nauczy-
cieli, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Warsztaty 
do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, 
Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty w celach szko-
leniowych, 44 Poradnictwo psychologiczne, Psychoterapia, 
Psychoterapia holistyczna, Konsultacje psychologiczne.

(210) 548418 (220) 2022 10 20
(731) V8 TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 
26.04.18, 26.04.22, 26.13.25, 15.01.11

(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Edu-
kacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobil-
ne, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do prze-
pływu pracy, Edukacyjne aplikacje na tablety, Aplikacje 
do odzyskiwania informacji, Aplikacje biurowe i biznesowe, 
Aplikacje mobilne do zamawiania taksówek, Aplikacje do po-
brania na smartfony, Aplikacje komputerowe do sterowania 
pojazdami, Aplikacje do obstawiania zakładów sportowych, 
Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
Aplikacje do łączności maszyna-maszyna [M2M], Aplikacje 
komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem 
pojazdami, Aplikacje komputerowe do sterowania automa-
tycznym parkowaniem pojazdów, Aplikacje komputerowe 
do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, Aplikacje kom-
puterowe do automatycznej kontroli parkowania samocho-
dów, Aplikacje komputerowe nawigacji audio-wideo do sa-
mochodu, Aplikacje mobilne do pobrania do zamawiania 
taksówek, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony ko-
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mórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na tele-
fony komputerowe do zarządzania informacjami, 38 Usługi 
związane z portalami telekomunikacyjnymi, Zapewnianie 
dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do portalu do współdzielenia materiałów wideo, Zapewnia-
nie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie 
dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach kom-
puterowych, Usługi telekomunikacyjne świadczone za po-
średnictwem platform i portali internetowych, Zapewnianie 
dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, Za-
pewnianie dostępu do portalu internetowego obejmujące-
go programy wideo na życzenie, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Interne-
cie i innych mediach, Zapewnianie dostępu do serwisów in-
ternetowych, Zapewnianie dostępu do kont internetowych: 
ucznia, użytkownika, nauczyciela, Zapewnianie dostępu 
do portali dla mechaników, Zapewnianie dostępu do portali 
informujących o warsztatach samochodowych, Zapewnia-
nie dostępu do portali internetowych, Transmisje na żywo 
dostępne przez strony główne w Internecie [kamery interne-
towe], 41 Edukacja, Edukacja zawodowa, Edukacja sportowa, 
Edukacja dorosłych, Edukacja [nauczanie], Organizacja egza-
minów [edukacja], Doradztwo zawodowe [edukacja], Usługi 
szkół [edukacja], Budowanie zespołu (edukacja), Informacje 
dotyczące edukacji, Usługi przedszkoli [edukacja], Informacje 
o edukacji, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja, roz-
rywka i sport, Sympozja związane z edukacją, Organizowanie 
seminariów związanych z edukacją, Obozy letnie [rozrywka 
i edukacja], Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Edukacja w za-
kresie bezpieczeństwa drogowego, Edukacja w zakresie 
świadomości ruchowej, Edukacja w dziedzinie przetwarza-
nia danych, Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Or-
ganizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Usługi infor-
macji telefonicznej związane z edukacją, Usługi konsultacyj-
ne związane z edukacją inżynieryjną, Edukacja w dziedzinie 
posługiwania się komputerami, Oprogramowanie kompute-
rowe związane z edukacją dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja], Edukacja w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, Edukacja i szkolenia w dziedzinie 
inżynierii samochodowej, Edukacja i szkolenia w dziedzinie 
przetwarzania danych elektronicznych, Doradztwo zawo-
dowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Edukacja 
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Edu-
kacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą 
Internetu czy ekstranetów, Udzielanie informacji i przygo-
towywanie raportów o postępach związanych z edukacją 
i szkoleniami, Akademie, Akademie przygotowujące do za-
wodu mechanika, Usługi akademii piłkarskich, Usługi egza-
minów akademickich, Usługi doradztwa związane z przed-
miotami akademickimi, Usługi online w zakresie biblioteki 
akademickiej, Usługi edukacyjne świadczone przez wyższe 
uczelnie [akademie], Organizowanie i prowadzenie targów 
do celów akademickich, Mentoring akademicki na rzecz 
dzieci w wieku szkolnym, Przygotowanie młodzieży na po-
trzeby biznesu, Organizowanie konkursów, Konkursy przez 
telefon, Prowadzenie konkursów telefonicznych, Organiza-
cja konkursów muzycznych, Produkcja konkursów talentów, 
Organizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie 
konkursów sportowych, Produkcja konkursów sportowych, 
Organizacja konkursów edukacyjnych, Administrowanie [or-
ganizacja] konkursami, Organizowanie gier i konkursów, Pro-
wadzenie konkursów w Internecie, Rozrywka w postaci kon-
kursów ortograficznych, Organizowanie konkursów w celach 
rozrywkowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, 

Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organi-
zowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie konkursów 
w celach kulturalnych, Organizowanie konkursów w zakre-
sie rozrywki, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, 
Przesłuchania do telewizyjnych konkursów talentów, Organi-
zowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Usługi roz-
rywkowe w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe związane 
z konkursami, Organizacja konkursów w dziedzinie rozryw-
ki przez telefon, Organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], Usługi w zakresie gier 
elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem 
Internetu, Organizowanie konkursów z nagrodami, Orga-
nizowanie zawodów, Organizowanie mistrzostw mechani-
ków, Organizowanie testów eliminacyjnych, Organizowanie 
wydarzeń, Organizowanie szkoleń, E-learning, Webinaria, 
Udostępnianie materiałów edukacyjnych, Transmisje online, 
Organizowanie egzaminów, Szkolenia z zakresu stosunków 
pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do szkoleń w zakresie umiejętności pra-
cowniczych, Szkolenia pracowników w zakresie użytkowania 
sprzętu elektronicznego, Szkolenia pracowników w zakresie 
użytkowania sprzętu elektrycznego, Edukacja w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, Organizacja i prowadzenie 
mistrzostw i konkursów mechaników, 42 Hosting portali in-
ternetowych, Programowanie oprogramowania do portali 
internetowych, chatroomów, linii chatów i forów interneto-
wych, Opracowywanie oprogramowania komputerowego 
w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali 
e-biznesowych, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcu-
chem dostaw i portali e-biznesowych, Projektowanie portali 
sieciowych.

(210) 548419 (220) 2022 10 20
(731) V8 TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA MŁODEGO MECHANIKA V8

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.07, 
26.03.17, 26.03.18

(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, 
Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje 
mobilne, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje 
do przepływu pracy, Edukacyjne aplikacje na tablety, Apli-
kacje do odzyskiwania informacji, Aplikacje biurowe i bizne-
sowe, Aplikacje mobilne do zamawiania taksówek, Aplikacje 
do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe do ste-
rowania pojazdami, Aplikacje do obstawiania zakładów 
sportowych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, Aplikacje do łączności maszyna-maszyna [M2M], 
Aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym 
kierowaniem pojazdami, Aplikacje komputerowe do stero-
wania automatycznym parkowaniem pojazdów, Aplikacje 
komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, 
Aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parko-
wania samochodów, Aplikacje komputerowe nawigacji au-
dio-wideo do samochodu, Aplikacje mobilne do pobrania 
do zamawiania taksówek, Aplikacje do pobrania do użytku 
z telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefo-
ny komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje 
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na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne 
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informa-
cjami, 38 Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, 
Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie 
użytkownikom dostępu do portali w Internecie, Zapew-
nianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów 
wideo, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Inter-
necie, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, Zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku 
[portalu] w sieciach komputerowych, Usługi telekomunika-
cyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali inter-
netowych, Zapewnianie dostępu do portali internetowych 
na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do portalu in-
ternetowego obejmującego programy wideo na życzenie, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali w Internecie i innych mediach, Zapewnia-
nie dostępu do serwisów internetowych, Zapewnianie do-
stępu do kont internetowych: ucznia, użytkownika, nauczy-
ciela, Zapewnianie dostępu do Portali dla mechaników, Za-
pewnianie dostępu do Portali informujących o warsztatach 
samochodowych, Zapewnianie dostępu do Portali interne-
towych, Transmisje na żywo dostępne przez strony główne 
w Internecie [kamery internetowe], 41 Edukacja, Edukacja 
zawodowa, Edukacja sportowa, Edukacja dorosłych, Edu-
kacja [nauczanie], Organizacja egzaminów [edukacja], Do-
radztwo zawodowe [edukacja], Usługi szkół [edukacja], Bu-
dowanie zespołu (edukacja), Informacje dotyczące edukacji, 
Usługi przedszkoli [edukacja], Informacje o edukacji, Edu-
kacja w dziedzinie informatyki, Edukacja, rozrywka i sport, 
Sympozja związane z edukacją, Organizowanie seminariów 
związanych z edukacją, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], 
Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Organizowanie kon-
kursów [edukacja lub rozrywka], Edukacja w zakresie bez-
pieczeństwa drogowego, Edukacja w zakresie świadomości 
ruchowej, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, 
Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Organizowa-
nie zawodów [edukacja lub rozrywka], Usługi informacji 
telefonicznej związane z edukacją, Usługi konsultacyjne 
związane z edukacją inżynieryjną, Edukacja w dziedzinie po-
sługiwania się komputerami, Oprogramowanie komputero-
we związane z edukacją dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja], Edukacja w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, Edukacja i szkolenia w dziedzinie 
inżynierii samochodowej, Edukacja i szkolenia w dziedzinie 
przetwarzania danych elektronicznych, Doradztwo zawo-
dowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Edukacja 
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Edu-
kacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą 
Internetu czy ekstranetów, Udzielanie informacji i przygo-
towywanie raportów o postępach związanych z edukacją 
i szkoleniami, Akademie, Akademie przygotowujące do za-
wodu mechanika, Usługi akademii piłkarskich, Usługi egza-
minów akademickich, Usługi doradztwa związane z przed-
miotami akademickimi, Usługi online w zakresie biblioteki 
akademickiej, Usługi edukacyjne świadczone przez wyższe 
uczelnie [akademie], Organizowanie i prowadzenie targów 
do celów akademickich, Mentoring akademicki na rzecz 
dzieci w wieku szkolnym, Przygotowanie młodzieży na po-
trzeby biznesu, Organizowanie konkursów, Konkursy przez 
telefon, Prowadzenie konkursów telefonicznych, Organiza-
cja konkursów muzycznych, Produkcja konkursów talentów, 
Organizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie 
konkursów sportowych, Produkcja konkursów sportowych, 
Administrowanie [organizacja] konkursami, Organizowanie 
gier i konkursów, Prowadzenie konkursów w Internecie, Roz-
rywka w postaci konkursów ortograficznych, Organizacja 
imprez i konkursów sportowych, Organizowanie konkur-

sów w celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Organizowanie konkursów w celach 
kulturalnych, Przesłuchania do telewizyjnych konkursów ta-
lentów, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Inter-
netu, Usługi rozrywkowe w postaci konkursów, Usługi roz-
rywkowe związane z konkursami, Organizacja konkursów 
w dziedzinie rozrywki przez telefon, Organizowanie i prowa-
dzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Usłu-
gi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone 
za pośrednictwem Internetu, Organizowanie konkursów 
z nagrodami, Organizowanie zawodów, Organizowanie mi-
strzostw mechaników, Organizowanie testy eliminacyjnych, 
Organizowanie wydarzeń, Organizowanie szkoleń, E-lear-
ning, Webinaria, Udostępnianie materiałów edukacyjnych, 
Transmisje online, Organizowanie egzaminów, Szkolenia 
z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracowni-
kami, Udostępnianie obiektów i sprzętu do szkoleń w za-
kresie umiejętności pracowniczych, Szkolenia pracowników 
w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia 
pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektrycz-
nego, 42 Hosting portali internetowych, Programowanie 
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, li-
nii chatów i forów internetowych, Opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania 
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do lo-
gistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-bizneso-
wych, Projektowanie portali sieciowych.

(210) 548513 (220) 2022 10 25
(731) DRELICH ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodka nić

(531) 26.11.13, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 30 Wata cukrowa, Wyroby cukiernicze, Gotowe 
desery [wyroby cukiernicze], 41 Edukacja, rozrywka i sport, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Plano-
wanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie 
przyjęć [rozrywka], Rozrywka, Rozrywka interaktywna, Roz-
rywka w postaci występów na żywo i występów osób prze-
branych w kostiumy, Usługi w zakresie firmowych imprez dla 
klientów lub pracowników (rozrywka), Zajęcia zorganizowa-
ne, dla dzieci [rozrywka/edukacja], Imprezy kulturalne, Or-
ganizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie 
imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych.

(210) 548531 (220) 2022 10 24
(731) GOC MICHAŁ ECOPERFEKT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Eco Perfekt

(531) 01.15.15, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 
29.01.11

(510), (511) 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii wia-
tru, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 
Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 7 Aparatura 
do dostarczania energii [generatory], Awaryjne generatory 
prądotwórcze, Generatory do turbin wiatrowych, Generatory 
elektryczne korzystające z energii geotermalnej, Generatory 
energii elektrycznej napędzane energią wiatru, Generatory 
prądu, Generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, 
Generatory prądu wykorzystujące ciepło odpadowe, Genera-
tory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, 
Instalacje elektryczne [generatory], Pompy wiatrowe, Pompy 
wodne, Prądnice, Silniki do wytwarzania energii elektrycznej, 
Stacje generacji prądu, Turbiny wiatrowe, Zestawy genera-
torów elektrycznych, 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, 
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elek-
trycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho-
wywania energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Falowniki fo-
towoltaiczne, Fotoogniwa, Fotowoltaiczne moduły słonecz-
ne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje elektrycz-
ne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Kolek-
tory elektryczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Komórki fotowoltaiczne, Ładowarki do baterii 
słonecznych, Matryce do paneli słonecznych, Moduły foto-
woltaiczne, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Płyty słoneczne, Regulatory 
energii elektrycznej, Urządzenia do pomiaru energii cieplnej, 
Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, 11 Aparatura grzewcza na energię słoneczną, Kolektory 
energii słonecznej do ogrzewania, Kolektory słoneczne z ru-
rowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], 
Panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, Pompy cie-
pła do przetwarzania energii, Urządzenia do magazynowania 
energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewania, Urządze-
nia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, 35 Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień w-), Informacja 
handlowa, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób 
trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących 
dostaw energii, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Reklama, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama radiowa, Reklama w czasopi-
smach, broszurach i gazetach, Usługi agencji importowo-eks-
portowych w dziedzinie energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z energią elektryczną, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online związane z energią elektryczną, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z energią elektryczną, 37 Bu-
dowa elektrowni wiatrowych, Budowa elektrowni wodnych, 
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej, Budowa instala-
cji wykorzystujących energię geotermiczną, Budowa komu-
nalnych instalacji do ogrzewania geotermicznego, Budowa 
użytkowych instalacji słonecznych, Instalacja ogniw i modu-
łów fotowoltaicznych, Instalacja systemów energii wiatrowej, 
Instalacja systemów energii wodnej, Instalacja systemów 
ogrzewania słonecznego, Instalacja urządzeń do oszczędza-

nia energii, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Insta-
lacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalo-
wanie systemów zasilanych energią słoneczną, Konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, 
Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konser-
wacja i naprawa instalacji geotermicznych, Konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, Ładowanie baterii i innych urządzeń ma-
gazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konser-
wacja instalacji ogrzewania słonecznego, Naprawa instala-
cji i maszyn produkujących biogaz, Naprawa i konserwacja 
elektrowni wiatrowych, Naprawa i konserwacja generatorów 
energii elektrycznej, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn 
do produkcji energii, Naprawa lub konserwacja generatorów 
energii elektrycznej, Serwis urządzeń i instalacji do wytwa-
rzania energii, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją generatorów energii, Zakładanie instalacji 
geotermicznych, 39 Dostarczanie energii cieplnej [dystrybu-
cja], Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, Dystrybucja 
energii odnawialnej, Magazynowanie energii elektrycznej, 
Transmisja energii elektrycznej, Usługi informacyjne i dorad-
cze w związku z dystrybucją energii, 40 Produkcja czystej 
energii, Produkcja energii hydroelektrycznej, Usługi doradcze 
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, Usługi wy-
twarzania energii, Wynajem generatorów energii elektrycznej 
napędzanych energią wiatru, Wynajem generatorów hydro-
elektrycznych, Wynajem generatorów prądu elektrycznego, 
Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, Wy-
pożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, Wytwarzanie 
elektryczności z energii słonecznej, Wytwarzanie energii 
elektrycznej z energii wiatru, Wytwarzanie energii elektrycz-
nej z energii fal, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii 
geotermalnej, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, 42 Badania w dziedzinie energii, Doradztwo 
w zakresie oszczędności energii, Doradztwo związane z usłu-
gami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd 
i energię, Opracowywanie systemów do zarządzania energią 
i prądem, Profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem 
energii, Programowanie komputerowe dla branży energe-
tycznej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii 
słonecznej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia do zarządzania energią, Projektowanie i opracowywanie 
sieci dystrybucji energii, Prowadzenie badań i opracowywa-
nie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem 
naturalnych źródeł energii, Sporządzanie projektów i opraco-
wywanie systemów fotowoltaicznych, Udzielanie informacji 
związanych z badaniami i opracowaniami projektów tech-
nicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł 
energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Usługi do-
radcze związane z wydajnością energetyczną, Usługi inżynie-
ryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, Usługi 
w zakresie inżynierii elektrycznej.

(210) 548541 (220) 2022 10 24
(731) BUDOTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Budotom
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05, 26.05.01, 
26.05.11, 07.01.10, 07.01.24

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, prze-
łączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regula-
cji energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Instalacje elektryczne, 
11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz 
instalacje sanitarne, Pompy ciepła, Regeneratory ciepła, Wy-
mienniki ciepła, inne niż części maszyn, Zasobniki ciepła, Piece 
słoneczne, Termiczne kolektory słoneczne (ogrzewanie), Apa-
ratura i instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje do ogrzewania 
wody, Instalacje do zaopatrywania w wodę, Instalacje grzewcze, 
Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne), Instalacje 
klimatyzacyjne, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych.

(210) 548543 (220) 2022 10 24
(731) BUDOTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Budotom POMPY CIEPŁA

(531) 07.01.10, 07.01.24, 26.04.01, 26.04.05, 26.05.01, 26.05.12, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, prze-
łączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regula-
cji energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Instalacje elektryczne, 
11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz 
instalacje sanitarne, Pompy ciepła, Regeneratory ciepła, Wy-
mienniki ciepła, inne niż części maszyn, Zasobniki ciepła, Piece 
słoneczne, Termiczne kolektory słoneczne (ogrzewanie), Apa-
ratura i instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje do ogrzewania 
wody, Instalacje do zaopatrywania w wodę, Instalacje grzewcze, 
Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne), Instalacje 
klimatyzacyjne, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych.

(210) 548544 (220) 2022 10 24
(731) BUDOTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutynia
(540) (znak słowny)
(540) Budotom
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, prze-
łączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regula-
cji energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Instalacje elektryczne, 
11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz 
instalacje sanitarne, Pompy ciepła, Regeneratory ciepła, Wy-
mienniki ciepła, inne niż części maszyn, Zasobniki ciepła, Piece 
słoneczne, Termiczne kolektory słoneczne (ogrzewanie), Apa-
ratura i instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze do cieczy, 
Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje do ogrzewania 
wody, Instalacje do zaopatrywania w wodę, Instalacje grzewcze, 
Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne), Instalacje 
klimatyzacyjne, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych.

(210) 548553 (220) 2022 10 25
(731) DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUŻY BEN

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.12, 
19.08.07

(510), (511) 21 Akcesoria barowe i barmańskie, 34 Tytoń, 
przybory dla palaczy, zapałki, 35 Prowadzenie sklepów 
z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artyku-
łami spożywczymi, Reklama, Zarządzanie w działalności 
gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, 
Prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 Bary, 
restauracje.

(210) 548561 (220) 2022 10 25
(731) IOTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IOT IOTeam

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.01, 26.11.03, 26.11.12, 
29.01.12

(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do użytku 
we wdrożeniu Internetu rzeczy [IoT], Oprogramowanie dla 
dostawców rozwiązań cyfrowych [DSP], Bramy do Interne-
tu rzeczy [IoT], Czujniki do Internetu rzeczy [IoT], Oprogra-
mowanie umożliwiające urządzeniom komunikację między 
sobą („Internet Rzeczy”), Moduły sprzętu komputerowego 
do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających 
z Internetu przedmiotów, Urządzenia do komunikacji bez-
przewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obra-
zu, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, bez-
przewodowych i kablowych, Łączność poprzez sieci kompu-
terowe i dostęp do Internetu, Zapewnianie dostępu do Inter-
netu, Zapewnianie dostępu do Internetu dla osób trzecich, 
Usługi transmisyjne, Transmisja danych, Usługi doradcze 
i konsultacyjne związane z łącznością bezprzewodową 
i sprzętem do łączności bezprzewodowej, Usługi telekomu-
nikacyjne, mianowicie usługi ISDN [sieci cyfrowej usług zin-
tegrowanych], Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych 



42 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT52/2022

do światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych, Usługi 
dostawców Internetu (ISP), Usługi dostawców Internetu rze-
czy (IoT), Usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu 
o Internet, Usługi telefonii i telefonii mobilnej, Komunikacja 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi transmisji 
danych pomiędzy systemami komputerowymi połączonymi 
w sieć, Komunikacja za pośrednictwem systemu interaktyw-
nych odpowiedzi głosowych [IVR], Usługi w zakresie łączenia 
obiektów fizycznych z Internetem (IoT), Elektroniczne prze-
syłanie danych, Usługi łączności umożliwiające przesyłanie 
informacji, Dostarczanie wiadomości i danych w drodze 
transmisji elektronicznej, 42 Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowa-
nia sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Usługi 
dostawcy hostingu w chmurze, Platformy do sztucznej in-
teligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Konserwacja i aktualizacja opro-
gramowania do systemów komunikacyjnych, Projektowanie 
systemów komunikacyjnych, Doradztwo, konsultacje i infor-
macja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, opro-
gramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, Opracowywanie systemów do prze-
syłania danych, Projektowanie i opracowywanie aparatury, 
przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, 
Udostępnianie informacji dotyczących Internetu rzeczy, Ba-
dania naukowe i technologiczne dotyczące Internetu rzeczy, 
Chmura obliczeniowa, Udostępnianie programów kompute-
rowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych.

(210) 548598 (220) 2022 10 26
(731) BANK BFG SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELO BANK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 9 Czytniki kart magnetycznych, Magnetyczne 
nośniki danych, Dyski magnetyczne, obliczeniowe, optycz-
ne, kompaktowe, Dyskietki, Hologramy, Aparatura do prze-
twarzania informacji, Maszyny liczące i sumujące, Pamięci 
komputerowe, Wykrywacze fałszywych pieniędzy, Banko-
maty, Karty magnetyczne: karty magnetyczne identyfikacyj-
ne, Karty z pamięcią lub mikroprocesorem, Karty kredytowe 
i bankomatowe, Karty inteligentne (z obwodami scalonymi, 
zintegrowanymi), Oprogramowanie komputerowe do ob-
sługi bankowości elektronicznej, Elektroniczne nośniki da-
nych, 35 Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, Udzielanie informacji 
i porad gospodarczych, Prognozy ekonomiczne, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca zakładania 
banków i spółek prawa handlowego, Prowadzenie rejestrów 
członków funduszy emerytalnych oraz uczestników fundu-
szy inwestycyjnych, 36 Usługi bankowe i finansowe, Usługi 

bankowe i finansowe przy użyciu technik i technologii tele-
informatycznych oraz mobilnych technik i technologii tele-
informatycznych, Działalność finansowa i monetarna, Usługi 
w zakresie konsultacji, doradztwa i informacji w sprawach 
finansowych, Pomoc w gospodarowaniu finansami odbior-
ców usług bankowych, Analizy finansowe, Emisja oraz ob-
sługa kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków po-
dróżnych, Emisja i obrót papierami wartościowymi, Wycena 
finansowa i pośrednictwo giełdowe, Usługi inwestycyjne, 
Usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, Prowadzenie 
rachunków bankowych, Obsługa oraz przyjmowanie lokat 
terminowych i wkładów oszczędnościowych, Otwieranie 
akredytyw, Udzielanie kredytów oraz pożyczek, Transakcje 
finansowe i elektroniczny transfer kapitału, Usługi makler-
skie, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi powiernicze 
i depozytowe, Wymiana walut, Operacje wekslowe i czeko-
we, Udostępnianie skrytek sejfowych, Nabywanie i zbywanie 
wierzytelności pieniężnych oraz nieruchomości, Rozlicze-
nia pieniężne, Udzielanie kredytów i pożyczek, Udzielanie 
i potwierdzanie poręczeń, Obrót wartościami dewizowymi 
i papierami wartościowymi, Obsługa finansowa obrotów 
za granicą, Prowadzenie kont depozytowych papierów 
wartościowych, Przechowywanie przedmiotów i papierów 
wartościowych, Doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe, 
Zbieranie zamówień na usługi w zakresie funduszy emery-
talnych i zawierania umów członkowskich, Pełnienie funkcji 
depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, 
Administrowanie funduszami na zlecenie organów pań-
stwowych i innych osób, Przyjmowanie zleceń nabywania 
i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub 
na certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, 
Zamiana wierzytelności na składniki majątku dłużnika, Skup 
i sprzedaż wartości dewizowych, Pośrednictwo w dokony-
waniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie de-
wizowym, 45 Usługi prawne w zakresie zakładania banków.

(210) 548599 (220) 2022 10 26
(731) BANK BFG SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELO BANK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 9 Czytniki kart magnetycznych, Magnetyczne 
nośniki danych, Dyski magnetyczne, obliczeniowe, optycz-
ne, kompaktowe, Dyskietki, Hologramy, Aparatura do prze-
twarzania informacji, Maszyny liczące i sumujące, Pamięci 
komputerowe, Wykrywacze fałszywych pieniędzy, Banko-
maty, Karty magnetyczne: karty magnetyczne identyfikacyj-
ne, Karty z pamięcią lub mikroprocesorem, Karty kredytowe 
i bankomatowe, Karty inteligentne (z obwodami scalonymi, 
zintegrowanymi), Oprogramowanie komputerowe do ob-
sługi bankowości elektronicznej, Elektroniczne nośniki da-
nych, 35 Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, Udzielanie informacji 
i porad gospodarczych, Prognozy ekonomiczne, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca zakładania 
banków i spółek prawa handlowego, Prowadzenie rejestrów 
członków funduszy emerytalnych oraz uczestników fundu-
szy inwestycyjnych, 36 Usługi bankowe i finansowe, Usługi 
bankowe i finansowe przy użyciu technik i technologii tele-
informatycznych oraz mobilnych technik i technologii tele-
informatycznych, Działalność finansowa i monetarna, Usługi 
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w zakresie konsultacji, doradztwa i informacji w sprawach 
finansowych, Pomoc w gospodarowaniu finansami odbior-
ców usług bankowych, Analizy finansowe, Emisja oraz ob-
sługa kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków po-
dróżnych, Emisja i obrót papierami wartościowymi, Wycena 
finansowa i pośrednictwo giełdowe, Usługi inwestycyjne, 
Usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, Prowadzenie 
rachunków bankowych, Obsługa oraz przyjmowanie lokat 
terminowych i wkładów oszczędnościowych, Otwieranie 
akredytyw, Udzielanie kredytów oraz pożyczek, Transakcje 
finansowe i elektroniczny transfer kapitału, Usługi makler-
skie, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi powiernicze 
i depozytowe, Wymiana walut, Operacje wekslowe i czeko-
we, Udostępnianie skrytek sejfowych, Nabywanie i zbywanie 
wierzytelności pieniężnych oraz nieruchomości, Rozlicze-
nia pieniężne, Udzielanie kredytów i pożyczek, Udzielanie 
i potwierdzanie poręczeń, Obrót wartościami dewizowymi 
i papierami wartościowymi, Obsługa finansowa obrotów 
za granicą, Prowadzenie kont depozytowych papierów 
wartościowych, Przechowywanie przedmiotów i papierów 
wartościowych, Doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe, 
Zbieranie zamówień na usługi w zakresie funduszy emery-
talnych i zawierania umów członkowskich, Pełnienie funkcji 
depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, 
Administrowanie funduszami na zlecenie organów pań-
stwowych i innych osób, Przyjmowanie zleceń nabywania 
i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub 
na certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, 
Zamiana wierzytelności na składniki majątku dłużnika, Skup 
i sprzedaż wartości dewizowych, Pośrednictwo w dokony-
waniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie de-
wizowym, 45 Usługi prawne w zakresie zakładania banków.

(210) 548657 (220) 2022 10 27
(731) WOLSKA RENATA P.P.H.U. RENA, Gospodarz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIGGI lingerie

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Bielizna osobista, Bielizna damska, Body 
[bielizna], Bielizna [część garderoby], Bielizna dla niemowląt, 
Bielizna dla mężczyzn, Bielizna damska typu body, Ciepła 
bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Majtki, 
Majtki dziecięce [odzież], Majtki damskie, Majtki dla niemow-
ląt, Piżamy, Szlafroki, Podomki [szlafroki], Koszulki dla dzieci, 
Koszule nocne, Damskie koszule nocne, Okrycia [narzutki] 
nakładane na koszule nocne, Biustonosze, Biustonosze mięk-
kie, nieusztywniane, Biustonosze bez ramiączek, Biustonosze 
samonośne, Spodnie, Spodnie dziecięce, Spodnie dresowe, 
Spodnie do piżamy, Pończochy, Dresy damskie, Pasy do poń-
czoch, Wyroby pończosznicze, Skarpetki, Kombinezony dla 
niemowląt i małych dzieci, Kombinezony damskie jedno-
częściowe [playsuit], Kostiumy dla kobiet, Kostiumy kąpie-
lowe dla kobiet, Buty damskie, Legginsy, Halki [bielizna], 
Spodenki, Topy [odzież], Tuniki, Sukienki damskie, Gorsety 
[odzież, wyroby gorseciarskie], Męska bielizna jednoczę-

ściowa, Bokserki, Slipy męskie, figi damskie, Bluzy dresowe, 
Koszulki z krótkim rękawem, Koszule do spania, Majtki dzie-
cięce [odzież], Bluzki, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, 
Szale, Ramiączka do biustonoszy [części odzieży], Podwiązki, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z bielizną, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z bielizną, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
świadczone online w zakresie odzieży i bielizny.

(210) 548660 (220) 2022 10 27
(731) NANDANI BRIJESH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHAIWALA

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria ba-
rowe, 29 Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, 
Gotowy gulasz z curry, Mieszanki przekąsek składające się 
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Przekąski na bazie kokosu, Przekąski na bazie mleka, Prze-
kąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie warzyw, Przy-
stawki na bazie warzyw, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Chałwa, Deser 
puddingowy na bazie ryżu, Gotowe desery [wyroby cukier-
nicze], Lodowe słodycze, Mieszanki kheer (pudding ryżowy), 
Słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), 
Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
Placki, Przekąski na bazie zbóż, Samosy, Warzywa w cieście, 
Ciasta, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Przeką-
ski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, 32 Napoje bezalkoholowe, 
Piwo i piwo bezalkoholowe, 35 Sprzedaż hurtowa i deta-
liczna następujących artykułów: zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, gotowe dania warzywne i mięsne, 
mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owo-
ców i przetworzonych orzechów, przekąski, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
kawa, herbata, kakao, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wyroby cukier-
nicze, ciasta, tarty i ciasteczka, gotowe desery, napoje bezal-
koholowe, piwo, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stoło-
wej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, Przygotowywanie posiłków, Restauracje oferujące 
dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Usługi kawiar-
ni, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi 
snack-barów, Usługi cateringu zewnętrznego.

(210) 548668 (220) 2022 10 28
(731) JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Cosmo S-Peel
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, Kosmety-
ki, Kremy do twarzy i ciała, Serum do twarzy i ciała, Balsamy i lo-
tiony do twarzy i ciała, Masło do ciała, Mleczka do twarzy i ciała, 
Toniki do ciała i twarzy, Wody kosmetyczne, Preparaty do de-
makijażu twarzy, Płyny micelarne, Preparaty do oczyszczania 
twarzy, Pianki do oczyszczania twarzy, Kosmetyki do makijażu, 
Preparaty do włosów, Szampony, Preparaty do depilacji, Lakiery 
do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Olejki do celów 
kosmetycznych, Produkty kosmetyczne zapewniające ochronę 
przeciwsłoneczną, Środki do czyszczenia zębów, Środki do pie-
lęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty kosmetyczne do higieny 
ciała, Żele, Kremy, Płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, Sole ką-
pielowe do celów innych niż lecznicze, Chusteczki kosmetycz-
ne zawierające preparaty kosmetyczne, Antyperspiranty [przy-
bory toaletowe], Żele kosmetyczne, Pudry i talki kosmetyczne, 
Maska do ciała w proszku [do użytku kosmetycznego], Masecz-
ki do twarzy, Maseczki do ciała, Maseczki do włosów, Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Oczyszczające maseczki do twarzy, Ma-
seczki nawilżające do skóry, Żelowe maseczki na oczy, Maseczki 
do ciała w kremie, Maski do twarzy, Maseczki zwężające pory 
stosowane jako kosmetyki, Maseczki do stóp do pielęgnacji skó-
ry, Maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, Żaden z wyżej wymie-
nionych do warunków ginekologicznych i użytkowania, Żele 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 5 Kosmetyki leczni-
cze, Kremy lecznicze, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku me-
dycznego, Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Nasączone 
płatki lecznicze, Lecznicze środki do pielęgnacji skóry i prepa-
raty lecznicze do pielęgnacji skóry, Emulsje do twarzy i do cia-
ła do celów leczniczych, Pianki do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, Preparaty lecznicze dla skóry dzieci, Preparaty dla 
skóry atopowej, do celów medycznych, Sole do kąpieli do ce-
lów medycznych, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, 
Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Kremy lecznicze 
do ochrony skóry, Peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, Produkty higieniczne dla kobiet, Lecznicze balsamy, Olejki 
lecznicze, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Sole wód mi-
neralnych, Leki wzmacniające, Toniki do celów medycznych, 
Sole do kąpieli mineralnych, Preparaty do dezynfekcji rąk, Ko-
mórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie 
pielęgnacji skóry, Preparaty medyczne w postaci leczniczych 
kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów do skóry aler-
gicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry z pro-
blemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry 
z przebarwieniami, skóry z problemami łuszczycowymi, do skó-
ry kobiet w ciąży lub po ciąży, Maseczki kosmetyczne, Do ce-
lów medycznych, Żaden z wyżej wymienionych do warunków 
ginekologicznych i użytkowania, 10 Urządzenia kosmetyczne 
do wykonywania zabiegów mikronakłuwania skóry, przezna-
czone specjalnie do celów medycznych, Urządzenia do masa-
żu, Aparatura do mikrodermabrazji, Medyczne urządzenia do: 
dermabrazji, leczenia cellulitu, elektrostymulacji, jontoforezy, 
jonoforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego, lipolizy, Urzą-
dzenia wykorzystujące laser frakcyjny, przeznaczone specjalnie 
do celów medycznych, Urządzenia wykorzystujące światło IPL, 
przeznaczone specjalnie do celów medycznych, Żaden z wyżej 
wymienionych do warunków ginekologicznych i użytkowania, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następują-
cych towarów: środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście-
rania, mydła, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyka, kremy do ciała i twarzy, serum do twarzy i ciała, balsamy 
i lotiony do twarzy i ciała, Masło do ciała, emulsje do twarzy 
i ciała, mleczko do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, ter-
malna (woda -), wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, 
kosmetyki do makijażu, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie następujących towarów: szampony, produkty do de-

pilacji, lakiery do paznokci i preparaty do pielęgnacji paznokci, 
olejki do celów kosmetycznych, produkty kosmetyczne zapew-
niające ochronę przeciwsłoneczną, środki do mycia zębów, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, żele, kremy, płyny 
i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole do kąpieli (nielecznicze), 
chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, 
dezodoranty, antyperspiranty, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie następujących towarów: żele kosme-
tyczne, pudry i talki kosmetyczne, maska do ciała w proszku, 
do użytku kosmetycznego, maseczki do twarzy, maseczki 
do ciała, maseczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające 
maseczki do twarzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe ma-
seczki na oczy, maseczki do ciała w kremie, maseczki do twarzy 
do celów toaletowych, maseczki zwężające pory stosowane 
jako kosmetyki, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących to-
warów: maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: przy-
bory do pielęgnacji urody i urządzenia do pielęgnacji urody, 
w tym następujące produkty: urządzenia do wykonywania 
zabiegów na twarz i ciało, urządzenia do peelingu, urządze-
nia do zabiegów przeciwstarzeniowych, środki do depilacji, 
przybory i urządzenia do pielęgnacji paznokci, prostownice 
i lokówki, urządzenia kosmetyczne służące do wykonywania 
zabiegów mikronakłuwania skóry, aparaty do masażu, urządze-
nia do mikrodermabrazji, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie następujących towarów: urządzenia do leczenia 
cellulitu, urządzenia do elektrostymulacji, dermabrazję, aparat 
do jonoforezy, jonoforezy, sonoforezy, peelingu kawitacyjnego 
i lipolizy, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie na-
stępujących towarów: urządzenia wykorzystujące laser frakcyj-
ny, urządzenia wykorzystujące światło IPL, środki do pielęgnacji 
włosów, Organizowanie targów, 41 Usługi edukacyjne, Prowa-
dzenie kursów, seminariów i konferencji edukacyjnych, Orga-
nizowanie konferencji, seminariów i sympozjów, Nauczanie 
i szkolenie w zakresie metod zabiegów kosmetycznych, Usługi 
edukacyjne w dziedzinie pielęgnacji urody i kosmetyki, Imprezy 
sportowe i kulturalne, Rozrywka, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Wszystkie wyżej wymienione usługi w dzie-
dzinie pielęgnacji urody i kosmetyki, 44 Usługi w zakresie pie-
lęgnacji urody, Usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, 
Usługi klinik medycyny estetycznej, Usługi w zakresie salonów 
fryzjerskich, Informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji uro-
dy i stosowania preparatów kosmetycznych, Zabiegi kosme-
tyczne, w tym manicure, pedicure i masaże, Usługi pielęgnacji 
z wykorzystaniem maseczek kosmetycznych.

(210) 548695 (220) 2022 10 31
(731) BK LOGISTYKA KLAUDIA KUROWSKA,  

MIROSŁAW BZDYL SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BK Logistyka
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(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 Usługi agencji transportowej w zakresie orga-
nizowania transportu towarów, Usługi agencyjne w zakresie 
organizowania transportu towarów, Usługi doradcze zwią-
zane z transportem drogowym, Usługi doradcze związane 
z transportem towarów, Usługi kolejowego transportu towa-
rowego, Usługi informacyjne związane z transportem towa-
rów, Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi rezerwacji 
w zakresie transportu, Usługi transportowe, Usługi transpor-
tu drogowego, Usługi transportu drogowego ładunków, 
Usługi transportu ładunków drogą lotniczą, Usługi transpor-
tu pojazdami silnikowymi, Usługi w zakresie organizowania 
transportu drogowego, Usługi w zakresie organizowania 
transportu kolejowego, Usługi w zakresie organizowania 
transportu, Usługi w zakresie transportu drogowego, Usługi 
w zakresie transportu towarów, Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, Usługi wynajmu związa-
ne z pojazdami, transportem i magazynowaniem.

(210) 548725 (220) 2022 11 01
(731) AQUA TECH - LEJA, LIETZ SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AquaSlab

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 Izolacje przeciwwilgociowe budynków (Sub-
stancje do -).

(210) 548726 (220) 2022 11 01
(731) AQUA TECH - LEJA, LIETZ SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AquaThene

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 Izolacje przeciwwilgociowe budynków (Sub-
stancje do -).

(210) 548780 (220) 2022 11 03
(731) BINDEMAT a.s., Mosty, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUGARDEN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 05.01.01, 05.01.05, 07.01.24
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i le-
śne, szczególnie ładowarki do maszyn rolniczych, ładowarki 
do leja zasypowego (maszyny), Maszyny budowlane, Ma-
szyny i urządzenia do robót ziemnych, szczególnie koparki, 
koparki podsiębierne, minikoparki, maszyny do robót ziem-
nych, kubły do maszyn do robót ziemnych, maszyny i urzą-
dzenia do obróbki ziemi, maszyny do zagęszczania ziemi, 
ładowarki łopatowe, ładowarki kołowe, ładowarki przegu-
bowe, ładowarki o sterowaniu burtowym, maszyny do prze-
noszenia materiałów, Chwytaki (części maszyn), Akcesoria 
(przystawki) do koparek, 12 Dżojstiki do pojazdów, Pojazdy 
gąsienicowe, Pojazdy do przewozu ładunków, Pojazdy wy-
posażone w urządzenia do załadunku, 35 Reklama i usługi 
reklamowe, Działalność promocyjna, reklamowa, Doradztwo 
i konsulting w zakresie działalności gospodarczej, Udzielanie 
informacji gospodarczej konsumentom, Sprzedaż detaliczna 
maszyn i urządzeń budowlanych, Sprzedaż detaliczna sprzę-
tu do robót ziemnych, Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń 
budowlanych, Sprzedaż hurtowa sprzętu do robót ziemnych, 
37 Konsultacje budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, 
Usługi doradcze w zakresie kopania w ziemi, Udzielanie infor-
macji budowlanych, Udzielanie informacji w związku z wy-
najmem maszyn i urządzeń budowlanych, Wynajem sprzętu 
budowlanego, Usługi związane z wynajmem maszyn bu-
dowlanych, Wynajem sprzętu do robót ziemnych, Wynajem 
koparek, Wynajem ładowarek przegubowych, Wynajem 
minikoparek, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi 
rolniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
budowlanych, Naprawa lub konserwacja sprzętu do robót 
ziemnych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych.

(210) 548799 (220) 2022 11 02
(731) RYBKA ALEKSANDER, Kruszyn
(540) (znak słowny)
(540) GATTOWIND
(510), (511) 37 Naprawa pojazdów, mycie pojazdów, 
39 Dostawa towarów, fracht [przewóz towarów], logistyka 
transportu, wypożyczanie pojazdów, przewóz samochoda-
mi ciężarowymi, spedycja, transport, usługi transportu sa-
mochodami silnikowymi, załadunek towarów, rozładunek 
towarów.

(210) 548831 (220) 2022 11 02
(731) GRYGIEWICZ ADRIAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WS
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(531) 27.05.22, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.09
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Sport i fitness, Usługi trenerskie 
w zakresie sportu, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
Usługi klubów sportowych, Zajęcia sportowe.

(210) 548833 (220) 2022 11 02
(731) GRYGIEWICZ ADRIAN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WS WYTWÓRNIA SYLWETKI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.09
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Sport i fitness, Usługi trenerskie 
w zakresie sportu, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, 
Usługi klubów sportowych, Zajęcia sportowe.

(210) 548842 (220) 2022 11 03
(731) ARTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) artyk MINI FARMA

(531) 29.01.14, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.24
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt 
do uprawiania sportu i ćwiczeń, Pojazdy [zabawki], Figurki 
do zabawy, Figurki zwierząt do zabawy, Zabawkowe ze-
stawy ogrodnicze, Zestawy do zabawy w farmę, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie gier, 
zabawek, akcesoriów do zabawy, sprzętu do uprawiania 
sportu i ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
gier, zabawek, akcesoriów do zabawy, sprzętu do uprawia-
nia sportu i ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
gier, zabawek, akcesoriów do zabawy, sprzętu do uprawia-
nia sportu i ćwiczeń.

(210) 548843 (220) 2022 11 03
(731) ARTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt 
do uprawiania sportu i ćwiczeń, Zabawki do użytku na ze-
wnątrz, Bańki mydlane [zabawki], Sprężynki [zabawki], Wia-
traczki dla dzieci, Pistolety na wodę [zabawki], Obręcze spor-
towe i gimnastyczne, Rzutki, strzałki [gra], Artykuły do gier 
w rzutki, Latające dyski, Skakanki, Latawce, Sprzęt do bad-
mintona, Paletki na rzepy do łapania piłek [zabawki], 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie gier, za-
bawek, akcesoriów do zabawy, sprzętu do uprawiania sportu 
i ćwiczeń, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gier, zaba-
wek, akcesoriów do zabawy, sprzętu do uprawiania sportu 
i ćwiczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie gier, zaba-
wek, akcesoriów do zabawy, sprzętu do uprawiania sportu 
i ćwiczeń.

(210) 548854 (220) 2022 11 04
(731) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORUS

(531) 29.01.15, 02.09.24, 27.05.05, 27.05.17, 19.13.22
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Apli-
kacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie do mo-
nitorowania zdrowia, Oprogramowanie jako urządzenie 
medyczne [SaMD], do pobrania, Oprogramowanie kompu-
terowe związane z dziedziną medyczną, 44 Monitorowanie 
pacjentów, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, Udostępnianie informacji on-line dotyczących  
onkologii.

(210) 548860 (220) 2022 11 04
(731) EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPERT WIĘCEJ NIŻ DOSTAWA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 24.15.01
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu 
kuchennego, Instalacja maszyn biurowych, Instalacja, kon-
serwacja i naprawa maszyn, Instalacja mebli, Instalacja mebli 
w sklepach, Instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, 
Instalacja sprzętu do prania i kuchennego, Instalacja sprzę-
tu hydraulicznego, Instalacja stoisk przeznaczonych na wy-
stawy, Instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, 
Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja urządzeń 
do chłodzenia, Instalacja urządzeń do gotowania, Instalacja 
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń 
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do suszenia, Instalacja urządzeń do otwierania i zamykania 
drzwi, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Insta-
lacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń łazienko-
wych, Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja urzą-
dzeń sanitarnych, Instalacja zamrażarek, Montaż [instalacja] 
półek, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urzą-
dzeń wentylacyjnych, Usługi montowania związane z insta-
lacją mebli, 39 Dostawa części sprzętu domowego, Dostawa 
drogą lądową, Dostawa kuchenek gazowych, Dostawa me-
bli, Dostawa ładunków drogą lądową, Dostawa paczek dro-
gą lądową, Dostawa butelkowanej wody do domów i biur, 
Ekspresowa dostawa towarów, Ekspresowa dostawa listów, 
Odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów, pa-
czek i listów, Dostawa towarów, Dostawa przedmiotów war-
tościowych, Pakowanie towarów do przeprowadzki, Prze-
prowadzki, Przeprowadzki mebli domowych, Przeprowadzki 
rzeczy osobistych, Przeprowadzki sprzętu biurowego, Usługi 
frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe, 
Transport przeprowadzkowy za pomocą furgonetek, Maga-
zynowanie urządzeń do użytku domowego, Przeprowadzki 
artykułów domowych, Przeprowadzki artykułów gospodar-
stwa domowego, Usługi w zakresie przeprowadzek domo-
wych, Spedycja.

(210) 548863 (220) 2022 11 03
(731) STOWARZYSZENIE PRAWA ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPZP Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.23, 27.05.24, 26.11.01, 26.11.07, 
26.11.10, 26.04.03, 26.04.09

(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Ma-
teriały edukacyjne i instruktażowe, Czasopisma, Książki, Bro-
szury, Biuletyny [materiały drukowane], 35 Badania i analizy 
rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Informacja o działalności gospodarczej, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Pozyski-
wanie informacji o działalności gospodarczej, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, Projektowanie materiałów 
reklamowych, Reklama, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama billboardowa, Reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama korespondencyjna, Reklama praso-
wa, Telemarketing, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
Rozpowszechnianie ulotek, prospektów, druków i próbek 
reklamowych, 41 Edukacja, Nauczanie, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, Organizowanie konkursów, Organizowanie i prowa-
dzenie wykładów, Organizowanie wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, Doradztwo zawodowe, Porady w zakresie 

edukacji lub kształcenia, Kształcenie praktyczne (pokazy), 
Warsztaty (organizowanie i prowadzenie), Szkolenia, Publi-
kowanie elektroniczne, Publikowanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], Publikowanie książek, Publikacja broszur, 
Publikacja czasopism, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
45 Badania prawne, Doradztwo prawne.

(210) 548881 (220) 2022 11 03
(731) STOWARZYSZENIE PRAWA ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SPZP
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Ma-
teriały edukacyjne i instruktażowe, Czasopisma, Książki, Bro-
szury, Biuletyny [materiały drukowane], 35 Badania i analizy 
rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Informacja o działalności gospodarczej, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Pozyski-
wanie informacji o działalności gospodarczej, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, Projektowanie materiałów 
reklamowych, Reklama, Reklama radiowa, Reklama telewizyj-
na, Reklama billboardowa, Reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama korespondencyjna, Reklama praso-
wa, Telemarketing, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, 
Rozpowszechnianie ulotek, prospektów, druków i próbek 
reklamowych, 41 Edukacja, Nauczanie, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, Organizowanie konkursów, Organizowanie i prowa-
dzenie wykładów, Organizowanie wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, Doradztwo zawodowe, Porady w zakresie 
edukacji lub kształcenia, Kształcenie praktyczne (pokazy), 
Warsztaty (organizowanie i prowadzenie), Szkolenia, Publi-
kowanie elektroniczne, Publikowanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], Publikowanie książek, Publikacja broszur, 
Publikacja czasopism, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
45 Badania prawne, Doradztwo prawne.

(210) 548883 (220) 2022 11 04
(731) BINDEMAT a.s., Mosty, CZ
(540) (znak słowny)
(540) BAUGARDEN
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i le-
śne, szczególnie ładowarki do maszyn rolniczych, ładowarki 
do leja zasypowego (maszyny), Maszyny budowlane, Ma-
szyny i urządzenia do robót ziemnych, szczególnie koparki, 
koparki podsiębierne, minikoparki, maszyny do robót ziem-
nych, kubły do maszyn do robót ziemnych, maszyny i urzą-
dzenia do obróbki ziemi, maszyny do zagęszczania ziemi, 
ładowarki łopatowe, ładowarki kołowe, ładowarki przegu-
bowe, ładowarki o sterowaniu burtowym, maszyny do prze-
noszenia materiałów, Chwytaki (części maszyn), Akcesoria 
(przystawki) do koparek, 12 Dżojstiki do pojazdów, Pojazdy 
gąsienicowe, Pojazdy do przewozu ładunków, Pojazdy wy-
posażone w urządzenia do załadunku, 35 Reklama i usługi 
reklamowe, Działalność promocyjna, reklamowa, Doradztwo 
i konsulting w zakresie działalności gospodarczej, Udzielanie 
informacji gospodarczej konsumentom, Sprzedaż detaliczna 
maszyn i urządzeń budowlanych, Sprzedaż detaliczna sprzę-



48 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT52/2022

tu do robót ziemnych, Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń 
budowlanych, Sprzedaż hurtowa sprzętu do robót ziemnych, 
37 Konsultacje budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, 
Usługi doradcze w zakresie kopania w ziemi, Udzielanie infor-
macji budowlanych, Udzielanie informacji w związku z wy-
najmem maszyn i urządzeń budowlanych, Wynajem sprzętu 
budowlanego, Usługi związane z wynajmem maszyn bu-
dowlanych, Wynajem sprzętu do robót ziemnych, Wynajem 
koparek, Wynajem ładowarek przegubowych, Wynajem 
minikoparek, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi 
rolniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
budowlanych, Naprawa lub konserwacja sprzętu do robót 
ziemnych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych.

(210) 548886 (220) 2022 11 04
(731) LEVANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STRZAŁ
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Soki owocowe [na-
poje], Soki warzywne, Woda stołowa, Woda mineralna, Bez-
alkoholowe napoje niskokaloryczne, Napoje izotoniczne, 
Napoje energetyzujące, Napoje zawierające witaminy, Na-
poje dla sportowców, Napoje zawierające elektrolity, Napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, Owocowe nektary, 
Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje proteinowe, 
Koktajle bezalkoholowe, Napoje węglowodanowe, Bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, Esencje do pro-
dukcji napojów, Syropy do napojów, Preparaty rozpuszczalne 
do sporządzania napojów, Proszki do sporządzania napojów.

(210) 548932 (220) 2022 11 07
(731) JGB BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIBRA

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do konserwowania pro-
duktów mięsnych i wędlin, Preparaty do wędzenia i zmięk-
czania mięsa dla celów przemysłowych, Oleje do konserwa-
cji żywności, Proteiny - surowy materiał, Środki do zamra-
żania żywności, Ekstrakty roślinne stosowane w produkcji 
żywności, Ekstrakty roślinne do celów przemysłowych, Eks-
trakty roślinne dla przemysłu spożywczego, 2 Barwniki spo-
żywcze, Ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do napo-
jów, Ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do żywności,  
5 Odżywki i żywność dietetyczna do celów medycznych, 
30 Aromaty do żywności, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty sto-
sowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Eks-
trakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spo-
żywczych, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty z kawy, Ekstrak-
ty z drożdży, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi handlu hur-

towego i detalicznego, w tym sprzedaż za pośrednictwem 
światowych sieci informatycznych w odniesieniu do nastę-
pujących towarów: preparatów chemicznych do konserwo-
wania produktów mięsnych i wędlin, preparatów do wędze-
nia i zmiękczania mięsa, ekstraktów i aromatów chemicznych 
do żywności, olejów do konserwacji żywności, protein w po-
staci surowego materiału, środków do zamrażania żywności, 
przypraw, kompozycji smakowych do wyrobów mięsnych, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu 
preparatów chemicznych do konserwowania produktów 
mięsnych i wędlin, preparatów do wędzenia i zmiękczania 
mięsa, ekstraktów i aromatów chemicznych do żywności, 
olejów do konserwacji żywności, protein w postaci surowe-
go materiału, środków do zamrażania żywności, przypraw, 
kompozycji smakowych do wyrobów mięsnych, Doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, Informacje handlo-
we, Reklama, Usługi marketingowe, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług.

(210) 548951 (220) 2022 11 08
(731) SETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 01.17.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej 
obsługi, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Usługi cateringu ze-
wnętrznego, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Stołów-
ki, Kawiarnie, Usługi kawiarni.

(210) 548984 (220) 2022 11 08
(731) JAKMAN ALAN MORE MAIORUM. POSZUKIWACZE 

KORZENI., Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) MORE MAIORUM
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Dru-
kowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, 
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Afisze, plakaty, Fotografie, 41 Komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji, Komputerowy skład drukarski 
[DTP], Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne 
wydania gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multi-
medialne wydania publikacji elektronicznych, Pisanie i pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publika-
cja czasopism, Publikacja broszur, Publikacja elektroniczna  
on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicz-
nych online, Publikacja i redagowanie materiałów druko-
wanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja mate-
riałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów 
drukowanych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie 
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czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism inter-
netowych, Publikowanie dokumentów, Tworzenie [opraco-
wywanie] podcastów, Udostępnianie elektronicznych pu-
blikacji on-line, Usługi w zakresie publikacji książek, Usługi 
w zakresie publikowania online, Usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja warsztatów 
i seminariów, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Edukacja on-
line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, Publikowanie fotografii, Usługi fotografów, 
Usługi archiwów bibliotecznych, Elektroniczne usługi biblio-
teczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicz-
nych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, 
informacji audio i/lub wideo, Udostępnianie podręcznych 
księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, 
45 Poszukiwania genealogiczne, Usługi genealogiczne, Do-
radztwo w zakresie usług genealogicznych.

(210) 548986 (220) 2022 11 07
(731) SAD SANDOMIERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrce Panieńskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) turbofrut

(531) 27.05.01, 27.05.05
(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) 548995 (220) 2022 11 08
(731) ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) TWIGGY
(510), (511) 30 Batoniki, Batony czekoladowe, Batony zbo-
żowe, Batoniki muesli, Batony gotowe do spożycia na bazie 
czekolady, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Nugat, Ba-
toniki nugatowe.

(210) 549050 (220) 2022 11 10
(731) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Rożki
(540) (znak słowny)
(540) podo4baby
(510), (511) 9 Elektroniczne urządzenia i przyrządy instruk-
tażowe i dydaktyczne, Laboratoryjne urządzenia optyczne, 
Przyrządy do diagnozy [do celów naukowych], Symulatory 
medyczne [pomoce dydaktyczne], Urządzenia i przyrządy 
do nauczania, Urządzenia do nauczania, Urządzenia dydak-
tyczne i instruktażowe, Urządzenia i przyrządy badawcze, 

Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy 
szkoleniowe i dydaktyczne, Urządzenia obrazujące do ce-
lów naukowych, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania 
danych, Urządzenia do monitorowania niemowląt, Urządze-
nia do monitorowania, Urządzenia wideo do monitorowania 
niemowląt, Pomiarowe przyrządy fotograficzne, Przyrzą-
dy do analizowania zdjęć, Urządzenia do analizy obrazów, 
Urządzenia i przyrządy do kontroli, Lustra do kontroli pracy, 
Komputerowe ekrany dotykowe, Systemy komputerowe, 
Tablety, Ekrany, Sprzęt do przetwarzania danych, Urządze-
nia do nagrywania, Oprogramowanie, Oprogramowanie 
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe [programy], 
Oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych 
przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz 
innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Progra-
my komputerowe, Edukacyjne programy komputerowe dla 
dzieci, Oprogramowanie komputerowe związane z edukacją 
dzieci, Oprogramowanie do monitorowania zdrowia, Opro-
gramowanie komputerowe do kontroli obsługi urządzeń 
audio i wideo, Oprogramowanie komputerowe związane 
z dziedziną medyczną, Automatyczne urządzenia pomiaro-
we, Elektroniczne czujniki pomiarowe, Cyfrowe urządzenia 
pomiarowe, Kątomierze [przyrządy pomiarowe], Optyczne 
urządzenia pomiarowe, Urządzenia pomiarowe, Przyrządy 
pomiarowe, Urządzenia i instrumenty pomiarowe, 10 Dia-
gnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku medycznego, 
Medyczne przyrządy diagnostyczne, Przyrządy diagnostycz-
ne do użytku medycznego, Urządzenia elektromedyczne, 
Elektromedyczne przyrządy diagnostyczne, Urządzenia 
do pomiarów do celów medycznych, Elektroniczne urzą-
dzenia do celów medycznych, Urządzenia do analizowania 
obrazów [do celów medycznych], Medyczne urządzenia 
analityczne do celów medycznych, Przyrządy analityczne 
do celów medycznych, Medyczne urządzenia diagnostycz-
ne do celów medycznych, Aparatura do zabiegów fizjote-
rapeutycznych, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i re-
habilitacji, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia 
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, Urządzenia 
do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, Urządze-
nia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji me-
dycznej, Urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad nie-
mowlętami, Urządzenia do opieki nad niemowlętami, Urzą-
dzenia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, Fizjologiczne 
urządzenia pomiarowe do użytku medycznego.

(210) 549077 (220) 2022 11 10
(731) WELC-SZYMAŃSKA MAGDALENA PROJEKT-M, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAVA NAIL & BEAUTY BAR

(531) 11.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi prowadzenia działalności szkoleniowej 
we wszystkich dziedzinach życia sportowo-rekreacyjnego, 
usługi instruktorów gimnastyki, fitness, kulturystyki, organi-
zowanie zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych, Usługi 
związane z rozrywką, rekreacją i kulturą fizyczną w zakresie 
organizowania zabaw, gier rozrywkowych, konkursów roz-



50 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT52/2022

rywkowych, konkursów piękności, gier sportowych, zabaw 
ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, ćwiczeń 
na siłowni, Edukacja w dziedzinie sportu i rekreacji, Obsługa 
i wynajmowanie obiektów sportowych, kortów tenisowych, 
basenów rehabilitacyjno-rekreacyjnych, sal gimnastycznych, 
siłowni, klubów fitness i kulturystycznych, Wypożyczanie 
sprzętu sportowego i rekreacyjnego z wyjątkiem pojazdów, 
Organizowanie imprez rozrywkowych: festynów, widowisk, 
przedstawień artystycznych, teatralnych i literackich, koncer-
tów muzycznych, dyskotek, dancingów z grupą muzyczną, 
występów folklorystycznych, konkursów tanecznych, Orga-
nizowanie balów, bankietów, przyjęć, uroczystości, spotkań 
okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające 
na zapewnieniu rozrywki, Organizowanie konferencji, kon-
gresów, sympozjów, szkoleń, zjazdów na zlecenie osób 
trzecich, Wypożyczanie sprzętu audiowizualnego, 44 Usługi 
fryzjerskie, salony fryzjerskie, usługi kosmetyczne, salony ko-
smetyczne, usługi salonów piękności, usługi manicure, usłu-
gi pedicure, wykonywanie makijażu, Usługi związane z wy-
konywaniem zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, 
Usługi w zakresie terapii naturalnej, fizjoterapii i fizykoterapii, 
usługi lecznicze para-medyczne, Usługi gabinetów odnowy 
biologicznej i masażu, masaże lecznicze i relaksujące, aroma-
terapia, callanetics, usługi w zakresie korzystania z solariów, 
usługi w zakresie korzystania z sauny, łaźnie tureckie, jacuzzi, 
Usługi wizażu, kreowanie wizerunku, stylizacja sylwetki, Usłu-
gi studia tatuażu i piercingu, Usługi w zakresie medycyny es-
tetycznej, usługi chirurgii plastycznej, doradztwo w zakresie 
pielęgnacji zdrowia i urody, konsultacje dietetyczne, porady 
psychologów.

(210) 549113 (220) 2022 11 14
(731) AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AWF KATOWICE

(531) 01.15.05, 29.01.13, 27.05.01, 03.07.02, 26.13.25, 13.01.01, 
13.01.05, 13.01.06, 13.01.08

(510), (511) 9 Programy komputerowe oraz peryferyjny 
sprzęt komputerowy przystosowany do prac naukowo-ba-
dawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, Urządzenia 
naukowe i laboratoryjne, Sondy do celów naukowo-badaw-
czych, Urządzenia i przyrządy badawcze, Urządzenia i przy-
rządy naukowe, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydak-
tyczne, Urządzenia i przyrządy z dziedziny fizyki, Aparatura 
i instrumenty z dziedziny chemii, Audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne do nauczania, Aparatura do analiz inna niż 
do celów medycznych, Publikacje elektroniczne, Urządzenia 
audiowizualne, Aparatura i przyrządy naukowe, Przyrządy 
pomiarowe, Urządzenia do pomiaru temperatury do celów 
naukowych, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
Elektroniczne systemy kontrolne, Elektryczne instalacje ste-

rujące, wszystkie ww. zawarte w tej klasie, 16 Afisze, Plakaty 
z papieru lub kartonu, Albumy, Kalendarze, Artykuły biurowe 
z wyjątkiem mebli, Broszury, Czasopisma (periodyki), Gazety, 
Karty pocztowe, Katalogi, prospekty, Książki, Publikacje na-
ukowe drukowane, Zeszyty naukowe, Monografie, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Publikacje drukowane, 
25 Ubrania codzienne, Odzież, Nakrycia głowy, Bandany, Blu-
zy, Koszulki gimnastyczne, Czapki [nakrycia głowy], Daszki 
do noszenia na głowie, Kamizelki, Koszule, Koszulki z krótkim 
rękawem, Krawaty, Szaliki, 35 Usługi stanowiące: badania opi-
nii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności 
gospodarczej, informacje o działalności gospodarczej, wyce-
nę działalności handlowej, Usługi agencji i informacji handlo-
wej, pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, 
komputerowego zarządzania plikami, Usługi przeprowa-
dzania sondaży, doradztwa dotyczącego organizowania 
działalności gospodarczej, pomocy w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, pośrednictwa pracy, pozyskiwa-
nia informacji o działalności gospodarczej, profesjonalnego 
zarządzania działalnością artystyczną, zarządzania hotelami, 
Usługi w zakresie rachunkowości, Sprzedaż w kioskach i skle-
pach różnych artykułów o charakterze pamiątkowym, Usługi 
udostępniania i zarządzania powierzchnią reklamową, Usługi 
organizacji wystaw handlowych i reklamowych w zakresie 
upowszechniania wiedzy i promocji nauki wśród szkół, firm, 
urzędów i instytucji kulturalnych, również za pośrednictwem 
sieci internetowej, Pośrednictwo handlowe polegające 
na zawieraniu licencji w zakresie zasobów naukowych i inno-
wacji, Tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
promocyjnych i reklamowych, Pokazy towarów i zastosowań 
osiągnięć naukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu co-
dziennym, Rekrutacja pracowników, Sondaże opinii publicz-
nej, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi promocji 
regionu Śląska, Organizowanie i prowadzenie wystaw w ce-
lach handlowych i reklamowych, Redagowanie tekstów re-
klamowych, 41 Nauczanie stacjonarne, zaoczne i korespon-
dencyjne, Informacje o działalności edukacyjnej, Publikowa-
nie tekstów i książek innych niż reklamowe, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, sympozjów, zjazdów, seminariów, 
kongresów i kursów, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[rozrywka], Tłumaczenia, Usługi wydawnicze, edytorskie, Re-
dagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Usługi 
fotoskładu i składu komputerowego i informacja o powyż-
szych usługach, Usługi w zakresie edukacji, nauki i kultury, 
Usługi popularyzacji upowszechniania i propagowania nauki, 
jej celów, osiągnięć i perspektyw poprzez prowadzenie in-
ternetowych i korespondencyjnych serwisów edukacyjnych, 
Usługi publikacji, w tym również publikacji elektronicznej 
książek i innych tekstów, Organizowanie i prowadzenie festi-
wali, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych pracowni 
specjalistycznych, Organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach kulturalnych i edukacyjnych, Doradztwo zawodo-
we - porady w zakresie edukacji lub kształcenia, Edukacja - 
nauczanie, Imprezy sportowe, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Wypożyczanie książek, Kształcenie 
praktyczne - pokazy, Organizowanie i prowadzenie wyda-
rzeń edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, 
Pisanie tekstów, innych niż reklamowe, Poradnictwo zawo-
dowe - porady w zakresie edukacji lub kształcenia, Publika-
cja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikowanie 
elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowanie tekstów 



Nr  ZT52/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

innych niż teksty reklamowe, Realizacja spektakli, Sprawdzia-
ny edukacyjne, 42 Badania naukowe, Ekspertyzy naukowe, 
techniczne oraz inżynieryjne, Wypożyczanie urządzeń i wy-
posażenia naukowego, Opracowanie programów kompu-
terowych, Wykonywanie opinii i ekspertyz naukowych oraz 
inżynieryjnych, Usługi pomiarów, testowania, programowa-
nia komputerów, Administrowanie stronami sieciowymi, Or-
ganizowanie i prowadzenie badawczych pracowni specja-
listycznych, Usługi i doradztwo w zakresie prac naukowych 
i badawczo-rozwojowych, Tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych, Analizy systemów komputerowych, Analizy 
wody, Badania bakteriologiczne, Badania biologiczne, Bada-
nia chemiczne, Badania geologiczne, Badania techniczne, 
Badania w dziedzinie fizyki, Badania w dziedzinie kosmetyki, 
Badania w dziedzinie mechaniki, Badania w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, Doradztwo architektoniczne, Do-
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo w zakresie planowania zużycia energii, Doradztwo 
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, 
Inżynieria techniczna, Kalibrowanie, cechowanie- pomiary, 
Miernictwo, Monitoring systemów komputerowych przy 
użyciu dostępu zdalnego, Opracowywanie projektów tech-
nicznych, Planowanie urbanistyczne, Pomiary geodezyjne, 
Poszukiwania geologiczne, Prace badawczo-rozwojowe dla 
osób trzecich, Prognozowanie pogody, Testowanie materia-
łów, Usługi artystów grafików, Usługi architektoniczne, Usługi 
chemiczne, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
Usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(210) 549119 (220) 2022 11 14
(731) POPŁAWSKA YVETTE, Montenaken, BE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIRTUALIA ART

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 
24.09.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18

(510), (511) 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, in-
nych niż reklamowe, w Internecie, Publikacja gazet elektronicz-
nych online, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
Publikacja i redagowanie książek, Publikacja i wydawanie prac 
naukowych związanych z technologią medyczną, Publikacja 
kalendarzy, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja 
drukowanych książek telefonicznych, Publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, Publikacja kalendarzy imprez, Pu-
blikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do po-
brania), Publikacja map geograficznych, Publikacja materiałów 
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publi-
kacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna mate-
riałów drukowanych, Publikacja podręczników użytkownika.

(210) 549139 (220) 2022 11 14
(731) PRYMAS ADRIAN CIOSS, Wieruszów
(540) (znak słowny)
(540) ETRO
(510), (511) 3 Aerozole czyszczące, Aerozole odtłuszczające, 
Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Chusteczki 
nasączone preparatami czyszczącymi, Detergenty do samo-
chodów, Gotowy wosk do polerowania, Nasączone ścierecz-
ki do polerowania, Oleje czyszczące, Pianka oczyszczająca, 
Preparaty myjące do pojazdów, Spryskiwacze szyb samo-
chodowych (Płyny do - ), Środki do czyszczenia pojazdów, 
Środki do nadawania połysku samochodom, Środki do po-
lerowania opon pojazdów, Środki do usuwania rdzy, Środki 
do usuwania wosku, Wosk karnauba do samochodów, Wosk 
do polerowania, Wosk polerski, 21 Szczotki do mycia samo-
chodów, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, Szczot-
ki do czyszczenia kół samochodowych, Szczotki z pojemni-
kiem na detergent, Gąbki czyszczące, Gąbki do szorowania, 
Gąbki do czyszczenia.

(210) 549144 (220) 2022 11 14
(731) PRYMAS ADRIAN CIOSS, Wieruszów
(540) (znak słowny)
(540) YASNO
(510), (511) 3 Nielecznicze antyperspiranty, dezodoranty 
i antyperspiranty, Antyperspiranty w aerozolach, Antyperspi-
ranty do użytku osobistego, Olejki aromatyczne, Olejki mi-
neralne, Balsamy inne niż do celów medycznych, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do demaki-
jażu, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Mydła dezodorujące 
i dezynfekujące oraz przeciwpotne, Preparaty do golenia, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Woda kolońska, Prepara-
ty do makijażu, Odświeżacze do ust w aerozolu, Preparaty 
kąpielowe do celów higienicznych, Kremy do skóry, Sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Szampony, Środki 
do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów 
kosmetycznych, Woda kolońska, Woda toaletowa i zapacho-
wa, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu inne niż do celów 
medycznych, Żele do wybielania zębów, Pianki, Kosmety-
ki upiększające, Kosmetyki funkcjonalne, Żele nawilżające, 
Kremy tonizujące, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do de-
makijażu, Środki nawilżające, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki 
do brwi, Koncentraty nawilżające, kosmetyki do paznokci, 
Płynne kremy, Kosmetyki do ust, Kosmetyki zawierające 
pantenol, Kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki dla 
dzieci, Kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci 
kremów, Płyny do twarzy, Toniki do twarzy, Kremy do ciała, 
Żele po opalaniu, olejki do ciała, Peelingi do twarzy, Kosme-
tyki w formie olejków, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, 
kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Zmywacze do paznokci, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Nawilżające balsa-
my do skóry, Płyny do pielęgnacji skóry, Perełki zawierające 
kosmetyki do kąpieli, Kosmetyki w formie sproszkowanej 
(pudry), Zmywacze lakieru do paznokci, Mydła nielecznicze, 
mydła granulowane, Mydła w żelu, Mydła w płynie, Mydła 
w kremie, Mydła w kostce, Emulsje do mycia ciała nie zawie-
rające mydła, Balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, Balsa-
my do golenia, Balsamy do ciała, Żele do czyszczenia zębów, 
Żele oczyszczające, Żele do kąpieli, Żele do golenia, Żele 
do demakijażu, Żele do twarzy, żele do rąk, Żele do ciała, Żele 
do czyszczenia zębów, pasty do zębów, Odżywki do włosów, 
Odżywki do ust, Odżywki do paznokci, Szampony, 5 Mydła 
lecznicze, Mydła dezynfekujące, Mydła antybakteryjne, My-
dła i detergenty lecznicze i odkażające, Aldehydy do celów 
farmaceutycznych, Anestetyki, Antyseptyki, Białkowe suple-
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menty diety, Borowina lecznicza, Borowina do kąpieli, Chu-
steczki odkażające, Nasączone chusteczki antyseptyczne, 
Chusteczki wilgotne nasączone płynem farmaceutycznym, 
Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Wyciąg 
z chmielu do celów farmaceutycznych, Preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, Środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
ne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Gorczyca 
do celów farmaceutycznych, lecznicza guma do żucia, Guma 
do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, Gwa-
jakol do celów farmaceutycznych, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Intymne preparaty nawilżające, Jod do celów 
farmaceutycznych, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Kom-
presy, Kwasy do celów farmaceutycznych, Lecznicze napoje 
mineralne, Lecznicze napoje izotoniczne, Napoje stosowane 
w lecznictwie, Herbata ziołowa, Napoje ziołowe do użytku 
leczniczego, Zioła lecznicze, Olejek terpentynowy do celów 
farmaceutycznych, Olejek migdałowy do celów farmaceu-
tycznych, Olejek z kopru do celów leczniczych, Leki dla ludzi, 
Leki ziołowe, Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne 
suplementy diety, Sole mineralne do kąpieli, Suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy zawierające mleczko 
pszczele, Mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, 
Środki oczyszczające, Kadzidełka do odstraszania owadów, 
Preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń 
owadów, Odżywcze suplementy diety, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Materiały opatrunkowe, Płyny do płukania ust, 
Płyny do celów farmaceutycznych, Antybakteryjne płyny 
do rąk, Lecznicze płyny pielęgnacji skóry, Płyny dezynfeku-
jące inne niż mydła, Płyny lecznicze do płukania ust, Spraye 
odświeżające do pomieszczeń, Preparaty do niszczenia 
szkodników, Preparaty do niszczenia robactwa, Środki prze-
czyszczające, Suplementy zawierające siemię lniane, Mąka 
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, Sole mi-
neralne do kąpieli, Preparaty do sterylizacji, Syropy do użytku 
farmaceutycznego, Tabletki do ssania do celów farmaceu-
tycznych, Tampony, Środki uspokajające, Wata do celów lecz-
niczych, Preparaty witaminowe, Zioła do palenia do celów 
leczniczych, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone i zakon-
serwowane, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, 
Żywność dla niemowląt.

(210) 549147 (220) 2022 11 15
(731) MONIKA KONIOR, JANUSZ FAJFEREK MISS LOU 

SPÓŁKA CYWILNA, Wilamowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ml miss lou boutique swimwear

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 
24.17.02

(510), (511) 25 Bielizna osobista, w tym stroje kąpielowe jed-
no- i dwuczęściowe damskie i dziewczęce oraz kąpielówki 
męskie i chłopięce.

(210) 549157 (220) 2022 11 15
(731) BERRYTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) BerryTrade WE KNOW HOW TO TRADE BERRIES

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.09, 05.07.21, 05.07.22, 05.07.23, 
26.13.25

(510), (511) 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne.

(210) 549159 (220) 2022 11 15
(731) WIDULIŃSKA EWA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA ZDROWEGO CZŁOWIEKA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 20.01.03, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.02, 
26.01.03

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne w zakresie promocji zdrowia, aktywnego trybu życia, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Bezpośrednia reklama pocztowa, Reklamy 
radiowe i telewizyjne, Reklama banerowa, Reklama za po-
średnictwem telefonu, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, 
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur ulotek informacyjnych i próbek], Dystrybu-
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z suplementami diety, Sprze-
daż detaliczna i hurtowa balsamów do celów leczniczych, 
kremów leczniczych do ciała, suplementów odżywczych, 
41 Kursy szkoleniowe, Szkolenie i instruktaż, Organizowanie 
programów szkoleniowych, Publikowanie podręczników 
szkoleniowych, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Prowa-
dzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów i warsztatów [szkolenia], Usługi szkoleniowe wspoma-
gane komputerowo, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
online, Usługi nauki na odległość świadczone online, Edukacja 
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Inter-
netu czy ekstranetów, Udzielanie informacji edukacyjnych 
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
Internetu, Przygotowanie prezentacji do celów szkolenio-
wych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 
Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, Kursy sa-
moświadomości [szkolenia], Trening osobisty [szkolenie], 



Nr  ZT52/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 53

Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdro-
wia i sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie odżywiania, 
nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, Usługi eduka-
cyjne związane z odżywianiem, Szkolenie w zakresie diety 
[nie medyczne], Prowadzenie kursów internetowych w za-
kresie diet, Kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, 
Szkolenie w zakresie ziołolecznictwa, Szkolenia w dziedzinie 
medycyny, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, Treningi zdrowotne i trenin-
gi fitness, Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami 
fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, 
Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi szkoleniowe lub 
edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Coaching w zakresie 
życia osobistego [life coaching], Szkolenia w zakresie spraw-
ności fizycznej, Szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, 
Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie 
ćwiczeń grupowych, Szkolenia w zakresie utrzymywania 
dobrej kondycji fizycznej, Usługi szkoleniowe dotyczące 
zdrowia zawodowego, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Szkolenie w zakre-
sie kosmetyki i urody, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju 
osobistego, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych 
i ich leczenia, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, 
44 Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, 
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Usługi w za-
kresie medycyny sportowej, Opieka zdrowotna dotycząca 
gimnastyki korekcyjnej, Doradztwo żywieniowe, Doradztwo 
dietetyczne, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy 
ciała, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Po-
radnictwo w zakresie zdrowia publicznego.

(210) 549183 (220) 2022 11 15
(731) BLOCH PAULINA, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hakuna Makrama HANDMADE WITH LOVE

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 40 Robótki ręczne [produkcja na zamówienie].

(210) 549199 (220) 2022 11 15
(731) VOTUM FINANCE HELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOTUM Finance Help

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 36 Gromadzenie 
funduszy i sponsorowanie finansowe, Gwarantowanie ubez-
pieczeń, ubezpieczenia, Usługi depozytów sejfowych, Usługi 
finansowe, pieniężne I bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, 
Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe.

(210) 549212 (220) 2022 11 15
(731) ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENUINE CONFECTIONERY MILANÓWEK CREAM 

FUDGE LUXURY

(531) 26.13.01, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pralinki, Słodycze, Cu-
kierki, Cukierki-krówki, Karmelki [cukierki], Pomadki [wyroby 
cukiernicze].

(210) 549214 (220) 2022 11 15
(731) ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) HAP HAP
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pralinki, Słodycze, Cu-
kierki, Cukierki-krówki, Karmelki [cukierki], Pomadki [wyroby 
cukiernicze].

(210) 549223 (220) 2022 11 15
(731) SANO - NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowny)
(540) Protina
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, preparaty 
weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów wetery-
naryjnych, preparaty z mikroorganizmów do celów wetery-
naryjnych, preparaty witaminowe dla zwierząt, 31 Preparaty 
zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, 
pasza dla zwierząt tucznych, pasza dla bydła, pokarm dla 
zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pro-
dukty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, 
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
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(210) 549384 (220) 2022 11 20
(731) BARAN-DZIĘGIEL KINGA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOKTOR POMOŻE

(531) 29.01.14, 02.01.01, 26.11.22, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 549416 (220) 2022 11 18
(731) ROMANOWSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTYKOKS

(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do olejów i czyszczenia 
silników.

(210) 549420 (220) 2022 11 18
(731) UNIFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słubice
(540) (znak słowny)
(540) NORNIGRAN
(510), (511) 1 Nawozy, biostymulatory roślin, preparaty 
z mikroelementów dla roślin, środki chemiczne dla rolnic-
twa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla 
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in-
sektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki che-
miczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicy-
dów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, 
środki chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, 
środki do konserwacji kwiatów, preparaty biologiczne 
do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, guano, 
humus, kainit, kompost, preparaty do regulacji wzrostu 
roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, wodoro-
sty jako nawóz, środki do ochrony nasion, 5 Fungicydy, 
herbicydy, insektycydy, środki przeciw roztoczom, pe-
stycydy, środki chwastobójcze, środki do tępienia szkod-
ników, algicydy, biocydy, środki bakteriobójcze, prepara-
ty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia 
larw, środki do odstraszania owadów, środki do tępienia 
ślimaków nagich, środki bakteriobójcze, trutki na szczury, 
preparaty do zwalczania myszy, ekstrakty tytoniu owa-
dobójcze, środki odstraszające owady, środki do tępienia 
much, środki do tępienia szkodników, środki do zwalcza-
nia szkodników.

(210) 549471 (220) 2022 11 22
(731) TRUSZKOWSKI PIOTR KANCELARIA ADWOKACKA 

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

(540) LEGALLEX KANCELARIA ADWOKACKA

(531) 01.01.04, 17.03.02, 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 549478 (220) 2022 11 22
(731) NYCEK JAN N A H, Zalesie Górne
(540) (znak słowny)
(540) N A H
(510), (511) 30 Lody, Lody jadalne, Lody spożywcze, Lody 
różane, Lody jarmużowe z antonówką, Desery lodowe, Torty 
lodowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze.

(210) 549479 (220) 2022 11 22
(731) NYCEK JAN N A H, Zalesie Górne
(540) (znak słowny)
(540) CIUCIU N A H
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze.

(210) 549491 (220) 2022 11 23
(731) KIDS ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 18.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
stępującymi produktami: samochodowe foteliki dziecięce, 
wysokie krzesła dla dzieci, krzesełka do karmienia dla dzieci, 
krzesełka dla niemowląt, wózki dziecięce, wózki dziecięce 
spacerowe, łóżka turystyczne dla dzieci, rowerki biegowe 
[zabawki], rowerki trójkołowe, łóżeczka dziecięce, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z następującymi produktami: 
samochodowe foteliki dziecięce, wysokie krzesła dla dzieci, 
krzesełka do karmienia dla dzieci, krzesełka dla niemowląt, 
wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, łóżka turystycz-
ne dla dzieci, rowerki biegowe [zabawki], rowerki trójkołowe, 
łóżeczka dziecięce.

(210) 549493 (220) 2022 11 23
(731) NOJSZEWSKI PIOTR, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koniec świata PIZZA
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(531) 01.15.07, 09.07.19, 08.07.04, 26.04.04, 26.11.03, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 30 Pizza, Świeża pizza, 43 Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach.

(210) 549501 (220) 2022 11 23
(731) MEDEZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.05, 26.03.10, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 Spraye do nosa do użytku leczniczego, Spraye 
do nosa udrożniające górne drogi oddechowe.

(210) 549523 (220) 2022 11 23
(731) KACZMAREK MATEUSZ F.O.B.S., Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PEBID
(510), (511) 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przeno-
śne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich ma-
teriałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, 
Beton, Betonowe poidła dla ptaków, Belki policzkowe/wangi 
[części schodów] niemetalowe, Materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów 
i betonu, Bloczki ogniotrwałe, niemetalowe, Belki z materia-
łów niemetalowych, Belki (niemetalowe -) do celów budow-
lanych, Belki niemetalowe, Belki budowlane (niemetalowe -), 
Belki, Belki betonowe, Beton do odlewania, Beton gotowy 
do użycia, Beton na pomniki, Beton ogniotrwały, Beton prze-
mysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, 
Beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, Beton 
syntetyczny, Beton zbrojony, Betonowe elementy brukowe, 
Podkłady kolejowe niemetalowe, Betonowe rzeźby, Dzieła 
sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, Figurki 
z betonu, Figury z betonu.

(210) 549533 (220) 2022 11 23
(731) Hochland SE, Heimenkirch, DE
(540) (znak słowny)
(540) Gdy przyjemność chodzi Ci po głowie
(510), (511) 29 Produkty mleczne, mianowicie ser (zwłasz-
cza ser śmietankowy) i preparaty serowe ze składnikami in-
nymi niż mleko, Pasty do smarowania na bazie sera i/lub pre-
paratów serowych, Jogurt, Twaróg, Maślanka, Krem mleczny, 
Masło, Oleje do celów spożywczych, Tłuszcze jadalne.

(210) 549536 (220) 2022 11 23
(731) KUKLIŃSKA-KOSOWICZ KAROLINA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) YOPE Naturalnie Niezwykłe

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Olejki ete-
ryczne, Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki upięk-
szające, Zestawy kosmetyków, Dezodoranty i antyperspiran-
ty, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, 
Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji i golenia, 
Preparaty do stosowania przed goleniem, Płyny po goleniu, 
Mydło do golenia, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, Żele pod prysznic, Nielecznicze 
płyny do kąpieli, Sole do kąpieli, Zioła do kąpieli, Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Pomadki do ust, Nasączone chusteczki 
do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, 
Mleczko kosmetyczne, Mydełka, Mydła, Mydła w płynie, My-
dła w płynie do kąpieli, Mydła w płynie do rąk i twarzy, My-
dło dezodoryzujące, Przeciwpotowe mydła, Mydła przeciw-
potowe do stóp, Mydła karbolowe, Mydła toaletowe, Mydła 
perfumowane, Mydła do rąk, Mydła w żelu, Mydła granulo-
wane, Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, Szam-
pony, Preparaty do opalania, Woda toaletowa, Detergenty 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, Nielecznicze produkty toaletowe, 
Chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku do-
mowego [pranie], Preparaty do odbarwiania, Płyny do pra-
nia, Tkaniny (Środki do zmiękczania -), Kora mydłoki (kwilai) 
do prania, Mydła do ożywiania koloru tkanin, Chusteczki an-
tystatyczne stosowane w suszarkach do prania, Saszetki za-
pachowe, Płyn do mycia naczyń, Impregnowane chusteczki 
papierowe do czyszczenia naczyń, Detergenty do zmywarek 
do naczyń, Płyny do czyszczenia, Preparaty do czyszczenia 
szkła, Środki czyszczące do kamienia, Pasty do butów, Pre-
paraty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, Mydła 
do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry, Środki 
do konserwacji skóry [pasty], 5 Mydła lecznicze, Mydła i de-
tergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Mydła 
antybakteryjne, Preparaty antybakteryjne, Chusteczki odka-
żające, Dezodoranty do butów, Dezodoranty (do powietrza).

(210) 549555 (220) 2022 11 23
(731) MEB TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) MEB
(510), (511) 9 Akumulatory elektryczne, amperomierze, ba-
terie do oświetlenia, baterie wysokonapięciowe, bezpiecz-
niki topikowe i automatyczne, cewki elektryczne, druty 
i przewody elektryczne, kable energetyczne, elektryczne 
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-
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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) 549560 (220) 2022 11 24
(731) DOUMAS ODYSEAS, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREKOS SHOP

(531) 25.07.08, 05.07.19, 26.11.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z: dżemy, przetworzony ser, ser miękki, sery topione, sery 
dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, oliwa z oliwek, 
oliwki [przetworzone], tahini [pasta z ziarna sezamowego], 
chałwa, przyprawy, ocet balsamiczny, Herbata, nieprzetwo-
rzone oliwki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z: dżemy, 
przetworzony ser, ser miękki, sery topione, sery dojrzewające, 
sery świeże niedojrzewające, oliwa z oliwek, oliwki [przetwo-
rzone], tahini [pasta z ziarna sezamowego], chałwa, przypra-
wy, ocet balsamiczny, herbata, nieprzetworzone oliwki.

(210) 549562 (220) 2022 11 24
(731) PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Lublin
(540) (znak słowny)
(540) perełka
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mine-
ralne, Wody gazowane, Bezalkoholowe napoje słodowe, Na-
poje izotoniczne, Napoje owocowe, Soki owocowe [napoje], 
Syropy do napojów, Bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów.

(210) 549563 (220) 2022 11 24
 (310) 40-2022-0125107 (320) 2022 07 05 (330) KR
(731) CJ ENM Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MNET PLUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Pamięci USB, Pliki multimedialne do pobra-
nia, Cyfrowe nagrania wideo do pobrania, Kupony mobilne 
do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania w zakresie ma-
nekinów do rzeczywistości rozszerzonej i komputerowych 
awatarów graficznych, Pliki graficzne do pobrania, Nagrane 

płyty DVD (niemuzyczne), Pliki muzyczne do pobrania, Płyty 
gramofonowe, Nagrane płyty DVD z treściami muzycznymi, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Płyty CD, Płyty DVD, 
Bilety do pobrania, Programy gier wideo i komputerowych, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtu-
alnej, Filmy rysunkowe animowane, Kartridże i kasety z grami 
wideo, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Elektryczne 
urządzenia i przyrządy audiowizualne, Przenośne głośniki, 
Paski na rękę do smartfonów, Stojaki do smartfonów, Fu-
terały na telefony komórkowe, Bezprzewodowe słuchawki 
douszne, Słuchawki nagłowne, Słuchawki douszne, Futerały 
na słuchawki douszne, Zamienniki akumulatorów do smart-
fonów, Przewody USB, Media elektroniczne obejmujące wy-
konania.

(210) 549564 (220) 2022 11 24
 (310) 40-2022-0125108 (320) 2022 07 05 (330) KR
(731) CJ ENM Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MNET PLUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sklepów detalicznych obejmujące pły-
ty DVD, Usługi reklamy i informacji handlowej, Usługi skle-
pów detalicznych obejmujące odzież, Usługi reklamowe, 
Wynajem powierzchni reklamowych, Organizacja imprez 
dla celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich, Rozpowszechnia-
nie reklam dla osób trzecich za pośrednictwem Internetu, 
Komercyjne administrowanie licencjonowaniem towarów 
i usług osób trzecich, Biznesowe zarządzanie artystami estra-
dowymi, Zarządzanie bazami danych, Usługi pośrednictwa 
importowo-eksportowego w zakresie cyfrowych nagrań 
wideo, Usługi w zakresie zamówień online, Organizacja sub-
skrypcji pakietów medialnych, Usługi sklepów detalicznych 
obejmujące artykuły papiernicze, Usługi sklepów detalicz-
nych obejmujące torby, Usługi sklepów detalicznych obej-
mujące torebki damskie, Usługi sklepów detalicznych obej-
mujące obuwie, Usługi sklepów detalicznych obejmujące 
parasole, Usługi sklepów detalicznych obejmujące breloczki 
i kółka do kluczy z ozdobą lub dekoracyjną zawieszką, Usłu-
gi sklepów detalicznych obejmujące elektryczne urządze-
nia i przyrządy audiowizualne, Usługi sklepów detalicznych 
obejmujące futerały na telefony komórkowe, Usługi sklepów 
detalicznych obejmujące gry i zabawki, Usługi sklepów deta-
licznych obejmujące lalki, Usługi sklepów detalicznych obej-
mujące biżuterię wykonaną z metali szlachetnych, Usługi 
sklepów detalicznych obejmujące kolczyki, Usługi sklepów 
detalicznych obejmujące naszyjniki, Usługi sklepów deta-
licznych obejmujące nakrycia głowy, Usługi sklepów deta-
licznych obejmujące płyty gramofonowe, Usługi sklepów 
detalicznych obejmujące książki, Usługi pośrednictwa przy 
zakupie biletów, Usługi sklepów detalicznych obejmujące 
wirtualne postacie, awatary i emotikony używane w aplika-
cjach na smartfony i tablety, Usługi sklepów detalicznych on-
line obejmujące pliki graficzne do pobrania, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące cyfrowe nagrania wideo 
do pobrania, Promowanie towarów i usług za pomocą pro-
wadzenia wielobranżowego centrum handlowego online, 
Usługi sklepów detalicznych obejmujące przybory kosme-
tyczne, Usługi sklepów detalicznych obejmujące kosmetyki, 
Usługi sklepów detalicznych obejmujące poduszki.
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(210) 549565 (220) 2022 11 24
 (310) 40-2022-0125109 (320) 2022 07 05 (330) KR
(731) CJ ENM Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MNET PLUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 38 Transmisja strumieniowa cyfrowych treści 
medialnych dla osób trzecich, Usługi transmisji strumie-
niowej wideo, Świadczenie usług transmisji strumieniowej 
filmów, muzyki, wideo, gier i treści multimedialnych, Trans-
misja strumieniowa gier elektronicznych w Internecie, Trans-
misja cyfrowej muzyki, Zapewnianie dostępu do witryn 
internetowych, Transmisja treści rzeczywistości wirtualnej 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do mul-
timedialnych treści online, Zapewnianie dostępu do witryn 
społecznościowych w Internecie, Usługi transmisji na żąda-
nie w zakresie danych, audio, wideo, gier i treści multime-
dialnych, Udostępnianie internetowych pokojów rozmów 
[chatroomów], Zapewnianie dostępu do wirtualnych spo-
łeczności online za pośrednictwem Internetu i sieci komór-
kowej, Nadawanie programów za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Nadawanie bezprzewodowe, Usługi 
transmisji kablowej, Zapewnianie informacji o nadaniach 
za pośrednictwem Internetu, Usługi transmisji wideo na żą-
danie, Zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych 
w zakresie sieci społecznościowych i przedstawiania osób.

(210) 549566 (220) 2022 11 24
(731) MERKURY SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUNNY NINJA

(531) 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Ryby, Owoce morza [nieżywe], 
Nieżywe mięczaki, Oleje jadalne, Jaja, Orzechy przetworzone, 
Orzechy jadalne, Migdały przetworzone, Rodzynki, Galaret-
ki, Dżemy, Pasty warzywne, Pasty na bazie orzechów, Chipsy 
warzywne, Chipsy owocowe, Desery owocowe, Owoce kon-
serwowane, Owoce przetworzone, Mrożone owoce, Suszone 
owoce, Nasiona przetworzone, Nasiona jadalne, Warzywa kon-
serwowane, Warzywa mrożone, Warzywa suszone, Warzywa 
przetworzone, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie 
warzyw, Przekąski na bazie orzechów, Kostki bulionowe, Cie-
cierzyca przetworzona, Hummus, Smalec, Tofu, Przeciery owo-
cowe, Przeciery warzywne, Płatki kokosowe, Wiórki kokosowe, 
Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka 
migdałowego, Suszone grzyby jadalne, Przekąski z owoców, 
Kompoty, Pasty owocowe do smarowania, 30 Jadalne wafle, 
Wyroby cukiernicze z sezamu, Batony sezamowe, Chrupki kuku-
rydziane, Chrupki zbożowe, Pieczywa chrupkie, Wyroby cukier-
nicze z mąki, Budynie deserowe, Budyń w proszku, Sól, Przypra-
wy, Zioła suszone, Ciastka, Cukierki, Batoniki, Batony zbożowe 
i energetyczne, Batoniki muesli, Ziarna przetworzone, Preparaty 
do pieczenia, Drożdże, Ryż, Mąka, Makarony, Płatki śniadaniowe, 
Miód, Syropy i melasa, Słodkie polewy i nadzienia, Lody, Produk-
ty pszczelarskie, Zboża, Zboża przetworzone, Przekąski na bazie 
zbóż, Ziarna sezamu [przyprawy], Płatki zbożowe, Płatki owsia-

ne, Muesli, Kasze, Przetworzona komosa ryżowa, Kakao, Kawa 
naturalna, Herbata, Cukier, Słodziki naturalne, Chipsy zbożowe, 
Miód naturalny, Ocet winny, Ocet balsamiczny, Słodycze bez cu-
kru, Słodycze zawierające owoce, Sosy, Musy, Musztarda, Majo-
nez, Chleb, 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze 
i leśne, Produkty rolne (nieprzetworzone), Świeże owoce, orze-
chy, warzywa i zioła, Nasiona jadalne [nieprzetworzone], Słód 
i zboża nieprzetworzone, Grzyby, Karmy i pasze dla zwierząt, 
Nieprzetworzone nasiona chia, 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, 
Napoje owocowe, Koncentraty soków owocowych, Napoje wa-
rzywne, Wody mineralne.

(210) 549567 (220) 2022 11 24
 (310) 40-2022-0125110 (320) 2022 07 05 (330) KR
(731) CJ ENM Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MNET PLUS

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Publikacja książek, Zapewnianie obiektów dla 
filmów, przedstawień, sztuk, muzyki lub szkoleń, Prezentacja 
przedstawień muzycznych, Planowanie przedstawień rozryw-
kowych, Prowadzenie przedstawień, Produkcja nagrań audio, 
Nagrywanie, produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i wi-
deo, programów radiowych i telewizyjnych, Zapewnianie mul-
timedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem 
usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych 
i online, Organizacja i prowadzenie konkursów [edukacyjnych 
lub rozrywkowych], Rezerwacja biletów i usługi rezerwacji 
w zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych i kultural-
nych, Usługi rozrywkowe, Zapewnianie informacji w zakresie 
rozrywki i zabawy, Wynajem obiektów na przedstawienia, 
Usługi studiów filmowych i telewizyjnych, Wynajem nagrań 
dźwiękowych i nagrań wideo, Coaching [szkolenie], Usługi 
klubów nocnych [rozrywka], Organizacja i prowadzenie konfe-
rencji, zjazdów i wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
Kształcenie w zakresie gry aktorskiej, śpiewu i tańca, Edukacja 
artystyczna, Organizacja 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, Fo-
tografia, Fotoreportaż, Organizowanie i planowanie wystaw 
w celach rozrywkowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Za-
pewnianie obiektów rozrywkowych, Zapewnianie cyfrowych 
nagrań wideo w zakresie rozrywki za pośrednictwem urządzeń 
mobilnych, Zapewnianie cyfrowej muzyki za pośrednictwem 
urządzeń mobilnych, Udzielanie informacji w zakresie rozrywki, 
Organizacja i prowadzenie spotkań w zakresie rozrywki, Usługi 
w zakresie fanklubów w formie rozrywki.

(210) 549569 (220) 2022 11 24
 (310) 40-2022-0149790 (320) 2022 08 11 (330) KR
(731) CJ ENM Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M+
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(531) 24.17.05, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 Pamięci USB, Pliki multimedialne do pobra-
nia, Cyfrowe nagrania wideo do pobrania, Kupony mobilne 
do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania w zakresie ma-
nekinów do rzeczywistości rozszerzonej i komputerowych 
awatarów graficznych, Pliki graficzne do pobrania, Nagrane 
płyty DVD (niemuzyczne), Pliki muzyczne do pobrania, Płyty 
gramofonowe, Nagrane płyty DVD z treściami muzycznymi, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Płyty CD, Płyty DVD, 
Bilety do pobrania, Programy gier wideo i komputerowych, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtu-
alnej, Filmy rysunkowe animowane, Kartridże i kasety z grami 
wideo, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Elektryczne 
urządzenia i przyrządy audiowizualne, Przenośne głośniki, 
Paski na rękę do smartfonów, Stojaki do smartfonów, Fu-
terały na telefony komórkowe, Bezprzewodowe słuchawki 
douszne, Słuchawki nagłowne, Słuchawki douszne, Futerały 
na słuchawki douszne, Zamienniki akumulatorów do smart-
fonów, Przewody USB, Media elektroniczne obejmujące  
wykonania.

(210) 549596 (220) 2022 11 24
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) re regeneracja - naprawa

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.07, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
następujących towarów: telefony komórkowe, kompute-
ry przenośne typu tablet, smartfony, okulary inteligentne, 
bransoletki inteligentne, smartfony do noszenia, łado-
warki do baterii do smartfonów, słuchawki na uszy i słu-
chawki do uszu, części i osprzęt do wszystkich uprzednio 
wymienionych towarów, wszystkie wyżej wymienione to-
wary stanowią towary wcześniej używane i poddane re-
generacji, Usługi sprzedaży detalicznej online w zakresie 
następujących towarów: telefony komórkowe, komputery 
przenośne typu tablet, smartfony, okulary inteligentne, 
bransoletki inteligentne, smartfony do noszenia, ładowar-
ki do baterii do smartfonów, słuchawki na uszy i słuchawki 
do uszu, części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymie-
nionych towarów, wszystkie wyżej wymienione towary 
stanowią towary wcześniej używane i poddane regene-
racji, Pokazy towarów do celów promocyjnych, Organi-
zacja wystaw do celów reklamowych, Usługi programów 
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych  
i/lub reklamowych, Usługi informacyjne związane z han-
dlem detalicznym w zakresie następujących towarów: 
telefony komórkowe i powiązane akcesoria, Usługi infor-
macyjne związane z handlem detalicznym w zakresie na-
stępujących towarów: smartfony, komputery podręczne, 
tace, routery, modemy, komputery, sprzęt komputerowy, 
komputerowe urządzenia peryferyjne, bransoletki połą-
czone z Internetem, smartbandy, smartwatche, okulary 
inteligentne, bransoletki inteligentne, liczniki inteligent-
ne, inteligentne zamki, smartfony do noszenia na ciele, 
części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych 
towarów, 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie 
nieruchomościami, Usługi finansowe, Usługi ubezpiecze-
niowe, Ubezpieczanie i finansowanie urządzeń, systemów 

i instalacji telekomunikacyjnych, Usługi płatnicze świad-
czone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury 
i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi gwarancji płat-
ności dokonywanych za pomocą przekazów pieniężnych, 
Obsługa płatności, Elektroniczny przelew walut, Usługi 
płatności bezdotykowych, Usługi w zakresie inwestycji 
i zarządzania funduszami, Administrowanie fundusza-
mi i inwestycjami, Świadczenie usług w zakresie wyceny 
on-line, Udzielanie informacji finansowych, Notowania 
giełdowe, Usługi informacyjne dotyczące akcji i udziałów, 
Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Pozyskiwa-
nie funduszy, Sponsorowanie finansowe, Pośrednictwo 
w zakresie energii, Usługi w zakresie informacji, doradz-
twa i poradnictwa dotyczące wyżej wymienionych usług, 
37 Naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych, 
Naprawa i konserwacja smartfonów, Naprawa i konser-
wacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, 
Udzielanie informacji związanych z konserwacją i napra-
wą następujących towarów: telefony komórkowe i powią-
zane akcesoria, Udzielanie informacji związanych z kon-
serwacją i naprawą następujących towarów: telefony typu 
smartfon, laptopy, tablety, routery, modemy, komputery, 
sprzęt komputerowy, komputerowe urządzenia peryferyj-
ne, inteligentne bransoletki, opaski inteligentne, zegarki 
inteligentne, okulary inteligentne, mierniki inteligentne, 
inteligentne zamki, smartfony do noszenia na ciele lub 
odzieży i akcesoria, wyposażenie i części do wyżej wymie-
nionych towarów.

(210) 549598 (220) 2022 11 25
(731) JAGODZIŃSKI ALEKSANDER COMPACT GAZ, 

Czerwonak
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMPACT GAZ

(531) 27.05.01, 29.01.12, 19.01.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 1 Gazy do użytku w spawaniu, Gazy do użyt-
ku w rolnictwie, Gazy do użytku w produkcji metali, Gazy 
do użytku w ogrodnictwie, Gazy do użytku w obróbce 
termicznej, Gazy do użytku w natryskiwaniu płomie-
niowym, Gazy do użytku w leśnictwie, Gazy do użytku 
w klimatyzatorach, Gazy do użytku w dozowaniu cieczy, 
Gazy do spawania, Gazy do użytku przemysłowego, Gazy 
do użytku w aerozolach, Gazy do użytku w cięciu, Gazy 
do pompowania balonów, Gazy do cięcia laserowego, 
Gazy do celów przygotowawczych [przemysłowe], Gazy 
do celów przemysłowych, Gazy do celów laboratoryjnych 
[inne niż do celów medycznych].

(210) 549620 (220) 2022 11 25
(731) URBAŚ JUSTYNA OBERŻA PRL, Sokolec
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) OBERŻA PRL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.11, 01.17.17
(510), (511) 43 Restauracje dla turystów, Restauracje oferują-
ce dania na wynos, Bary, Imprezy firmowe [zapewnianie je-
dzenia i napojów], Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi ba-
rów i restauracji, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napo-
je], Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 549622 (220) 2022 11 25
(731) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) DĄBROWSCY
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
za pośrednictwem Internetu w zakresie: win, win mszalnych, 
win stołowych, pieczywa liturgicznego, komunikantów, ho-
stii, opłatków, świec, olejów, oleju parafinowego, kadzideł, 
węgli, węgli trybularzowych, szat liturgicznych, szat ołtarzo-
wych, naczyń liturgicznych, akcesoriów liturgicznych, figur 
sakralnych.

(210) 549647 (220) 2022 11 28
(731) DRIVER CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DriverJob CE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Konsultacje w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie 
działalności gospodarczej, Rekrutacja personelu wykonaw-
czego, 39 Usługi prowadzenia pojazdów, 45 Usługi prawne 
związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi w zakresie 
rejestracji firm.

(210) 549648 (220) 2022 11 28
(731) DRIVER CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kierowca CE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działal-
ności gospodarczej, Rekrutacja personelu wykonawczego, 
39 Usługi prowadzenia pojazdów, 45 Usługi prawne związa-
ne z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi w zakresie rejestracji 
firm.

(210) 549673 (220) 2022 11 28
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALURAZEN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 549675 (220) 2022 11 28
(731) SOŁTYS-SKRZYPCZYK NATALIA KANCELARIA 

NOTARIALNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Notariusz Wrocław Natalia Sołtys-Skrzypczyk
(510), (511) 45 Usługi notariuszy, Usługi prawne.

(210) 549692 (220) 2022 11 28
(731) U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęczanki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA RODZINNA FIRMA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01, 01.17.11
(510), (511) 29 Potrawy i dania gotowe z mięsem oraz sub-
stytutami mięsa, Dania gotowe, w tym dania obiadowe skła-
dające się z mięsa, substytutów mięsa, drobiu substytutów 
drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, 
substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, 
substytutów serowych, nabiału, warzyw, grzybów, kasz, ma-
karonów, roślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki 
składników z tych grup produktowych, Placki ziemniaczane, 
w tym z dodatkami składającymi się z mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owoców, prze-
tworów owocowych, serów, substytutów serowych, nabiału, 
warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, czekolady 
lub mieszanki składników z tych grup produktowych, Sałatki, 
w tym sałatki warzywne, mięsno-warzywne, rybne, rybno-
-warzywne, owocowe, Potrawy na bazie ryb, Galareta w tym 
drobiowa, wieprzowa, Grzyby konserwowe, Flaki, Fasolka 
po bretońsku, Bigos, Gołąbki, Kotlety, w tym z mięsa, dro-
biu, de volaille, mielone, schabowy, warzywne, w tym także 
z substytutów mięsa lub drobiu, Marchewka z groszkiem, Ka-
pusta kiszona, Kapusta zasmażana, Buraki zasmażane, Kapu-
sta z grzybami, Kapusta z grochem, Pasztety, w tym pasztety 
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z mięsa, z drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów mięsa, 
drobiu, Burgery, w tym burgery z mięsa, drobiu, dziczyzny 
lub substytutów mięsa, drobiu lub dziczyzny, Burgery wa-
rzywne, 30 Pierogi z farszami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
ryb, substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, 
serów, substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, ro-
ślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Uszka z farszem w tym z grzy-
bami, z mięsem, kapustą i grzybami, substytutem mięsa, 
Łazanki, Sajgonki z farszami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, serów, sub-
stytutów, serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączko-
wych tofu, lub mieszanki składników z tych grup produkto-
wych, Naleśniki, w tym naleśniki z farszami w tym z: mięsa, 
substytutów mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, 
dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, 
owoców, serów, substytutów serowych, pozostałego oprócz 
serów nabiału, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, 
tofu, czekolady lub mieszanki składników z tych grup pro-
duktowych, Pancakes, Kluski na parze, w tym z nadzieniem 
z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu substytutów drobiu, po-
drobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów 
ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, substytutów 
serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, 
czekolady lub mieszanki składników z tych grup produkto-
wych, Zapiekanki z dodatkami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owoców, prze-
tworów owocowych, serów, substytutów serowych, warzyw, 
grzybów, kasz, roślin strączkowych tofu, czekolady lub mie-
szanki składników z tych grup produktowych, Dania mączne 
w tym kluski, kluski śląskie, kluski lane, kopytka, pierogi leni-
we, pyzy, bliny, kartacze, gnocchi, Paszteciki z ciasta, w tym 
ciasta francuskiego z nadzieniem, w tym kapustą, kapustą 
i grzybami, mięsem, drobiem, dziczyzną, substytutami mię-
sa, drobiu, dziczyzny, warzywami lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Krokiety z farszami w tym z: mię-
sa, substytutów mięsa, drobiu substytutów drobiu, podro-
bów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów 
ryb, serów, substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, 
makaronów, roślin strączkowych tofu, lub mieszanki składni-
ków z tych grup produktowych, Dania gotowe z makaronu, 
Dania gotowe z ryżem, 43 Catering, Prowadzenie restauracji, 
Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Prowadzenie barów  
sałatkowo - garmażeryjnych.

(210) 549693 (220) 2022 11 28
(731) U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęczanki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U Jędrusia OD 1980

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.17, 
26.05.18

(510), (511) 29 Potrawy i dania gotowe z mięsem oraz sub-
stytutami mięsa, Dania gotowe, w tym dania obiadowe skła-
dające się z mięsa, substytutów mięsa, drobiu substytutów 

drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, 
substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, 
substytutów serowych, nabiału, warzyw, grzybów, kasz, ma-
karonów, roślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki 
składników z tych grup produktowych, Placki ziemniaczane, 
w tym z dodatkami składającymi się z mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owoców, prze-
tworów owocowych, serów, substytutów serowych, nabiału, 
warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, czekolady 
lub mieszanki składników z tych grup produktowych, Sałatki, 
w tym sałatki warzywne, mięsno-warzywne, rybne, rybno-
-warzywne, owocowe, Potrawy na bazie ryb, Galareta w tym 
drobiowa, wieprzowa, Grzyby konserwowe, Flaki, Fasolka 
po bretońsku, Bigos, Gołąbki, Kotlety, w tym z mięsa, dro-
biu, de volaille, mielone, schabowy, warzywne, w tym także 
z substytutów mięsa lub drobiu, Marchewka z groszkiem, Ka-
pusta kiszona, Kapusta zasmażana, Buraki zasmażane, Kapu-
sta z grzybami, Kapusta z grochem, Pasztety, w tym pasztety 
z mięsa, z drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów mięsa, 
drobiu, Burgery, w tym burgery z mięsa, drobiu, dziczyzny 
lub substytutów mięsa, drobiu lub dziczyzny, Burgery wa-
rzywne, 30 Pierogi z farszami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
ryb, substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, 
serów, substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, ro-
ślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Uszka z farszem w tym z grzy-
bami, z mięsem, kapustą i grzybami, substytutem mięsa, 
Łazanki, Sajgonki z farszami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, serów, sub-
stytutów, serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączko-
wych tofu, lub mieszanki składników z tych grup produkto-
wych, Naleśniki, w tym naleśniki z farszami w tym z: mięsa, 
substytutów mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, 
dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, 
owoców, serów, substytutów serowych, pozostałego oprócz 
serów nabiału, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, 
tofu, czekolady lub mieszanki składników z tych grup pro-
duktowych, Pancakes, Kluski na parze, w tym z nadzieniem 
z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu substytutów drobiu, po-
drobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów 
ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, substytutów 
serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, 
czekolady lub mieszanki składników z tych grup produkto-
wych, Zapiekanki z dodatkami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owoców, prze-
tworów owocowych, serów, substytutów serowych, warzyw, 
grzybów, kasz, roślin strączkowych tofu, czekolady lub mie-
szanki składników z tych grup produktowych, Dania mączne 
w tym kluski, kluski śląskie, kluski lane, kopytka, pierogi leni-
we, pyzy, bliny, kartacze, gnocchi, Paszteciki z ciasta, w tym 
ciasta francuskiego z nadzieniem, w tym kapustą, kapustą 
i grzybami, mięsem, drobiem, dziczyzną, substytutami mię-
sa, drobiu, dziczyzny, warzywami lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Krokiety z farszami w tym z: mię-
sa, substytutów mięsa, drobiu substytutów drobiu, podro-
bów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów 
ryb, serów, substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, 
makaronów, roślin strączkowych tofu, lub mieszanki składni-
ków z tych grup produktowych, Dania gotowe z makaronu, 
Dania gotowe z ryżem, 43 Catering, Prowadzenie restauracji, 
Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Prowadzenie barów sa-
łatkowo - garmażeryjnych.
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(210) 549695 (220) 2022 11 28
(731) U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęczanki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U Jędrusia OD 1980

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.17, 
26.05.18

(510), (511) 29 Potrawy i dania gotowe z mięsem oraz sub-
stytutami mięsa, Dania gotowe, w tym dania obiadowe skła-
dające się z mięsa, substytutów mięsa, drobiu substytutów 
drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, 
substytutów ryb, owoców przetworów owocowych, serów, 
substytutów serowych, nabiału, warzyw, grzybów, kasz, ma-
karonów, roślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki 
składników z tych grup produktowych, Placki ziemniaczane, 
w tym z dodatkami składającymi się z mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owoców prze-
tworów owocowych, serów, substytutów serowych, nabiału, 
warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, czekolady 
lub mieszanki składników z tych grup produktowych, Sałatki, 
w tym sałatki warzywne, mięsno-warzywne, rybne, rybno-
-warzywne, owocowe, Potrawy na bazie ryb, Galareta w tym 
drobiowa, wieprzowa, Grzyby konserwowe, Flaki, Fasolka 
po bretońsku, Bigos, Gołąbki, Kotlety, w tym z mięsa, dro-
biu, de volaille, mielone, schabowy, warzywne, w tym także 
z substytutów mięsa lub drobiu, Marchewka z groszkiem, Ka-
pusta kiszona, Kapusta zasmażana, Buraki zasmażane, Kapu-
sta z grzybami, Kapusta z grochem, Pasztety, w tym pasztety 
z mięsa, z drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów mięsa, 
drobiu, Burgery, w tym burgery z mięsa, drobiu, dziczyzny 
lub substytutów mięsa, drobiu lub dziczyzny, Burgery wa-
rzywne, 30 Pierogi z farszami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
ryb, substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, 
serów, substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, ro-
ślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Uszka z farszem w tym z grzy-
bami, z mięsem, kapustą i grzybami, substytutem mięsa, 
Łazanki, Sajgonki z farszami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, serów, sub-
stytutów, serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączko-
wych tofu lub mieszanki składników z tych grup produkto-
wych, Naleśniki, w tym naleśniki z farszami w tym z: mięsa, 
substytutów mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, 
dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, 
owoców, serów, substytutów serowych, pozostałego oprócz 
serów nabiału, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, 
tofu, czekolady lub mieszanki składników z tych grup pro-
duktowych, Pancakes, Kluski na parze, w tym z nadzieniem 
z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu substytutów drobiu, po-
drobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów 
ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, substytutów 
serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, 
czekolady lub mieszanki składników z tych grup produkto-
wych, Zapiekanki z dodatkami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owoców, prze-

tworów owocowych, serów, substytutów serowych, warzyw, 
grzybów, kasz, roślin strączkowych tofu, czekolady lub mie-
szanki składników z tych grup produktowych, Dania mączne 
w tym kluski, kluski śląskie, kluski lane, kopytka, pierogi leni-
we, pyzy, bliny, kartacze, gnocchi, Paszteciki z ciasta, w tym 
ciasta francuskiego z nadzieniem, w tym kapustą, kapustą 
i grzybami, mięsem, drobiem, dziczyzną, substytutami mię-
sa, drobiu, dziczyzny, warzywami lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Krokiety z farszami w tym z: mię-
sa, substytutów mięsa, drobiu substytutów drobiu, podro-
bów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów 
ryb, serów, substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, 
makaronów, roślin strączkowych tofu lub mieszanki składni-
ków z tych grup produktowych, Dania gotowe z makaronu, 
Dania gotowe z ryżem, 43 Catering, Prowadzenie restauracji, 
Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Prowadzenie barów sa-
łatkowo-garmażeryjnych.

(210) 549696 (220) 2022 11 29
(731) JANKOWSKI MAREK CNC POMPY CIEPŁA,  

Starogard Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMPY CIEPŁA cncpompyciepla.pl

(531) 26.02.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.14
(510), (511) 37 Montaż i naprawa instalacji grzewczych, In-
stalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie 
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, konserwa-
cja i naprawa maszyn.

(210) 549697 (220) 2022 11 28
(731) U JĘDRUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemęczanki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 05.05.20, 26.01.02, 26.01.06
(510), (511) 29 Potrawy i dania gotowe z mięsem oraz sub-
stytutami mięsa, Dania gotowe, w tym dania obiadowe skła-
dające się z mięsa, substytutów mięsa, drobiu substytutów 
drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, 
substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, 
substytutów serowych, nabiału, warzyw, grzybów, kasz, ma-
karonów, roślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki 
składników z tych grup produktowych, Placki ziemniaczane, 
w tym z dodatkami składającymi się z mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owoców, prze-
tworów owocowych, serów, substytutów serowych, nabiału, 
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warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, czekolady 
lub mieszanki składników z tych grup produktowych, Sałatki, 
w tym sałatki warzywne, mięsno-warzywne, rybne, rybno-
-warzywne, owocowe, Potrawy na bazie ryb, Galareta w tym 
drobiowa, wieprzowa, Grzyby konserwowe, Flaki, Fasolka 
po bretońsku, Bigos, Gołąbki, Kotlety, w tym z mięsa, dro-
biu, de volaille, mielone, schabowy, warzywne, w tym także 
z substytutów mięsa lub drobiu, Marchewka z groszkiem, Ka-
pusta kiszona, Kapusta zasmażana, Buraki zasmażane, Kapu-
sta z grzybami, Kapusta z grochem, Pasztety, w tym pasztety 
z mięsa, z drobiu, podrobów, dziczyzny, substytutów mięsa, 
drobiu, Burgery, w tym burgery z mięsa, drobiu, dziczyzny 
lub substytutów mięsa, drobiu lub dziczyzny, Burgery wa-
rzywne, 30 Pierogi z farszami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu, substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
ryb, substytutów ryb, owoców, przetworów owocowych, 
serów, substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, ro-
ślin strączkowych, tofu, czekolady lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Uszka z farszem w tym z grzy-
bami, z mięsem, kapustą i grzybami, substytutem mięsa, 
Łazanki, Sajgonki z farszami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, serów, sub-
stytutów, serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączko-
wych tofu, lub mieszanki składników z tych grup produkto-
wych, Naleśniki, w tym naleśniki z farszami w tym z: mięsa, 
substytutów mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, 
dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, 
owoców, serów, substytutów serowych, pozostałego oprócz 
serów nabiału, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, 
tofu, czekolady lub mieszanki składników z tych grup pro-
duktowych, Pancakes, Kluski na parze, w tym z nadzieniem 
z: mięsa, substytutów mięsa, drobiu substytutów drobiu, po-
drobów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów 
ryb, owoców, przetworów owocowych, serów, substytutów 
serowych, warzyw, grzybów, kasz, roślin strączkowych, tofu, 
czekolady lub mieszanki składników z tych grup produkto-
wych, Zapiekanki z dodatkami w tym z: mięsa, substytutów 
mięsa, drobiu substytutów drobiu, podrobów, dziczyzny, 
substytutów dziczyzny, ryb, substytutów ryb, owoców, prze-
tworów owocowych, serów, substytutów serowych, warzyw, 
grzybów, kasz, roślin strączkowych tofu, czekolady lub mie-
szanki składników z tych grup produktowych, Dania mączne 
w tym kluski, kluski śląskie, kluski lane, kopytka, pierogi leni-
we, pyzy, bliny, kartacze, gnocchi, Paszteciki z ciasta, w tym 
ciasta francuskiego z nadzieniem, w tym kapustą, kapustą 
i grzybami, mięsem, drobiem, dziczyzną, substytutami mię-
sa, drobiu, dziczyzny, warzywami lub mieszanki składników 
z tych grup produktowych, Krokiety z farszami w tym z: mię-
sa, substytutów mięsa, drobiu substytutów drobiu, podro-
bów, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ryb, substytutów 
ryb, serów, substytutów serowych, warzyw, grzybów, kasz, 
makaronów, roślin strączkowych tofu lub mieszanki składni-
ków z tych grup produktowych, Dania gotowe z makaronu, 
Dania gotowe z ryżem, 43 Catering, Prowadzenie restauracji, 
Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Prowadzenie barów sa-
łatkowo-garmażeryjnych.

(210) 549711 (220) 2022 11 29
(731) KACZMAREK WOJCIECH D3, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THUMBSDOWN

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 549714 (220) 2022 11 29
(731) KAMIŃSKA JADWIGA ESCAPE, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) ESCAPE
(510), (511) 22 Namioty, Namioty kempingowe, Namioty 
[nie do celów kempingowych], Namioty wykonane z materia-
łów tekstylnych, Plandeki, markizy, namioty i niedopasowane 
pokrycia i wkładki, Namioty typu swag, Namioty doczepiane 
do pojazdów, Namioty do celów wspinaczkowych lub kem-
pingowych, Namioty [daszki] do przyczep kempingowych, 
Namioty [daszki] dla pojazdów, Dmuchane namioty do alpini-
zmu lub biwakowania.

(210) 549731 (220) 2022 11 29
(731) MATLENGIEWICZ MICHAŁ, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KULINARNE PODDASZE

(531) 11.03.09, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie imprez w celach kulturalnych, roz-
rywkowych i sportowych, Organizowanie imprez w celach roz-
rywkowych, Przedstawienia teatralne [produkcja], Planowanie 
przyjęć [rozrywka], Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowa-
dzenie imprez rozrywkowych na żywo, Rezerwowanie miejsc 
na pokazy i imprezy sportowe, Rezerwowanie miejsc na poka-
zy, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przed-
stawień na żywo, Nauczanie indywidualne, Organizacja rozryw-
ki na imprezy urodzinowe, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, 
Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe, edukacyjne 
i instruktażowe, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci.

(210) 549732 (220) 2022 11 29
(731) GEOMAX MISZTAL-STATECZNY SPÓŁKA JAWNA, 

Opole Lubelskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA UZDROWISKOWA

(531) 11.03.04, 08.01.22, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Cukierki, Krówki.
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(210) 549739 (220) 2022 11 29
(731) CZACHURA KRZYSZTOF, Michałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kumamgre.pl

(531) 03.11.12, 21.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Gry 
quizowe, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Gry-łamigłówki 
logiczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabaw-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
zabawek, 42 Projektowanie gier planszowych.

(210) 549744 (220) 2022 11 29
(731) KACZKA PIOTR PROFESSIONAL PHARMA,  

BODY AND HEALTH CONSULTING, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mystical Nature’s House and Garden

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.01, 
26.11.08, 26.13.25, 26.03.23, 29.01.03, 27.05.01

(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Detergenty, inne 
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, Drewno zapachowe, Esencje ete-
ryczne, Herbata do kąpieli do celów kosmetycznych, Ka-
dzidełka, Kadzidełka na patyczkach, Krochmal do prania, 
Mydła do ożywiania koloru tkanin, Olejki eteryczne, Olejki 
eteryczne do stosowania w aromaterapii, Popiół wulka-
niczny do czyszczenia, Preparaty antystatyczne do celów 
domowych, Preparaty do prania, Preparaty do wywabiania 
plam, Soda krystaliczna do czyszczenia, Soda wybielająca, 
Sole wybielające, Środki czyszczące do celów gospodarstwa 
domowego, Środki do polerowania podłóg i mebli, Środki 
odświeżające powietrze [zapachowe], Środki wygładzają-
ce i nadające praniu połysk, Środki zmiękczające do tkanin, 
Wosk do podłóg, 5 Dezodoranty aromatyzujące do ubikacji, 
Dezodoranty do kuwet, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub 
zwierząt, Drewno cedrowe jako środek odstraszający owa-
dy, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Kadzidełka 
do odstraszania owadów, Odświeżacze do ubrań i tkanin, 
Preparaty do odświeżania powietrza, Preparaty do steryli-
zacji, Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty do tępienia 
larw, Preparaty przeciw molom, Substancje odżywcze dla 
mikroorganizmów, Środki do oczyszczania powietrza, Środki 
odstraszające owady, 44 Uprawa roślin, Usługi ogrodnicze.

(210) 549745 (220) 2022 11 29
(731) PRO-NOO-BIOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE PLANTS SECRET NUTRITION

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.11.01, 
26.11.08, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.03

(510), (511) 44 Uprawa roślin, Usługi ogrodnicze.

(210) 549746 (220) 2022 11 30
(731) INDUO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) INDUO HOUSE
(510), (511) 35 Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Obsłu-
ga marketingowa obrotu nieruchomościami, Organizacja 
i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Reklamowanie nie-
ruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Analiza marke-
tingowa nieruchomości, Produkcja nagrań wideo w celach 
marketingowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów 
reklamowych i promocyjnych, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Usługi 
reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe dotyczące 
nieruchomości, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Usługi doradcze w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, Zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze-
cich, 36 Agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomo-
ści za prowizję, Organizowanie najmu nieruchomości na wy-
najem, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi 
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów 
i mieszkań, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprze-
daży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami, Nabywanie nieruchomo-
ści [dla osób trzecich], Doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi 
wyceny nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nie-
ruchomości, Usługi badawcze dotyczące inwestycji, Usługi 
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, 
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, Zarządzanie nierucho-
mością, Wycena nieruchomości, Finansowanie projektów 
deweloperskich, Doradztwo finansowe związane z inwesto-
waniem w nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem nie-
ruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dzierżawa 
budynków, Dzierżawa biur, Dzierżawa pomieszczeń sklepo-
wych, Organizowanie kredytów, Usługi udzielania pożyczek 
i kredytów, usługi leasingowe, Powiernictwo nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszu, Wyna-
jem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, 
studio i pokoi, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, 
Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Finan-
sowanie inwestycji budowlanych, Organizowanie wynajmu 
mieszkań, Timesharing nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w systemie timesharingu, Udzielanie 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi zarzą-
dzania majątkiem i nieruchomościami, Zapewnienie finanso-
wania rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie budynkami, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dzie-
dzinie zakupu nieruchomości, Usługi doradztwa inwesty-
cyjnego dotyczące nieruchomości, 41 Nauczanie i szkolenia, 
Szkolenia edukacyjne, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
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Przekazywanie know-how [szkolenia], Skomputeryzowane 
szkolenia, Szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomo-
ściami, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, Szkolenie z zakresu sprzedaży, Zapewnianie szkoleń 
online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Kursy 
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Organizacja 
konferencji edukacyjnych, Kursy szkoleniowe z zakwatero-
waniem, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 
Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, 
Usługi w zakresie szkoleń handlowych, Zapewnianie kur-
sów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
na temat zarządzania biznesowego, Szkolenia biznesowe, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem 
majątkiem nieruchomym, Usługi edukacyjne zapewniające 
warsztaty z podatków od nieruchomości, Usługi edukacyjne 
zapewniające instruktaż z podatków od nieruchomości, Or-
ganizowanie szkoleń handlowych, Fotografia, Edycja zdjęć, 
Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu.

(210) 549747 (220) 2022 11 30
(731) INDUO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.01.08, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04, 07.01.24
(510), (511) 35 Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Obsłu-
ga marketingowa obrotu nieruchomościami, Organizacja 
i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Reklamowanie nie-
ruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Analiza marke-
tingowa nieruchomości, Produkcja nagrań wideo w celach 
marketingowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów 
reklamowych i promocyjnych, Dostarczanie informacji marke-
tingowych za pośrednictwem stron internetowych, Usługi re-
klamowe i marketingowe, Usługi reklamowe dotyczące nieru-
chomości, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 36 Agencje nie-
ruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi agen-
cji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Organi-
zowanie najmu nieruchomości na wynajem, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Usługi wykazów nieruchomości 
związanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą 
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą ziemi, Usługi zarządzania nieruchomościami, Na-
bywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Doradztwo doty-
czące inwestowania w nieruchomości, Usługi nabywania nie-
ruchomości, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi konsulta-

cyjne dotyczące nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące 
inwestycji, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Administrowanie nierucho-
mościami, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Zarządzanie nie-
ruchomością, Wycena nieruchomości, Finansowanie projek-
tów deweloperskich, Doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dzierżawa bu-
dynków, Dzierżawa biur, Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, 
Organizowanie kredytów, Usługi udzielania pożyczek i kre-
dytów, usługi leasingowe, Powiernictwo nieruchomości, Za-
rządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszu, Wynajem 
mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, stu-
dio i pokoi, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Naby-
wanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Organizowanie wynajmu mieszkań, 
Timesharing nieruchomości, Usługi zarządzania nierucho-
mościami w systemie timesharingu, Udzielanie informacji 
dotyczących rynku nieruchomości, Usługi zarządzania mająt-
kiem i nieruchomościami, Zapewnienie finansowania rozbu-
dowy nieruchomości, Zarządzanie budynkami, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczą-
ce nieruchomości, 41 Nauczanie i szkolenia, Szkolenia edu-
kacyjne, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Skomputeryzowane szkolenia, Szko-
lenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, Szkolenia 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Szkolenie 
z zakresu sprzedaży, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnia-
nie kursów szkoleniowych online, Kursy szkoleniowe w zakre-
sie rozwoju osobistego, Organizacja konferencji edukacyjnych, 
Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Organizacja i przeprowadzanie 
seminariów szkoleniowych, Usługi w zakresie szkoleń handlo-
wych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kur-
sów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, Szko-
lenia biznesowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, Usługi edukacyjne 
zapewniające warsztaty z podatków od nieruchomości, Usługi 
edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków od nierucho-
mości, Organizowanie szkoleń handlowych, Fotografia, Edycja 
zdjęć, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu.

(210) 549753 (220) 2022 11 30
(731) SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE SUPEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulechów

(540) (znak słowny)
(540) SuPeKom
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
lokalami niemieszkalnymi, 45 Usługi pogrzebowe.

(210) 549768 (220) 2022 11 29
(731) CENTRUM MEDYCZNE GAMMA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE gamma przychodnia-szpital-

rehabilitacja
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 02.09.01, 04.05.03, 
26.01.05

(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 549769 (220) 2022 11 30
(731) MICHALAK MAŁGORZATA ENJOYENGLISH.PL, 

Rosnówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Just Speak

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe związane 
z edukacją dzieci, 16 Drukowane materiały w zakresie 
kursów korespondencyjnych, Drukowane materiały edu-
kacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane 
materiały szkoleniowe, Drukowane materiały opakowa-
niowe z papieru, Materiały drukowane, Skrócone prze-
wodniki kieszonkowe [materiały drukowane], Terminarze 
[materiały drukowane], 35 Świadczenie usług administra-
cyjnych dla instytucji akademickich w zakresie zapisów 
na kursy online, Świadczenie usług na rzecz instytucji 
akademickich w zakresie zarządzania kursami akademic-
kimi, 41 Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Kursy edu-
kacyjne w dziedzinie branży turystycznej, Kursy językowe, 
Kursy korespondencyjne, Kursy korespondencyjne, nauka 
na odległość, Kursy powtórkowe do egzaminów pań-
stwowych, Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, 
Kursy samoświadomości [szkolenia], Kursy szkoleniowe, 
Kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, Kursy szko-
leniowe w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe w zakresie 
badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju 
osobistego, Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, Kur-
sy szkoleniowe związane z obsługą klienta, Kursy szkol-
ne w zakresie pomocy w nauce, Kursy szkolne związane 
z przygotowaniem do egzaminów, Kursy w zakresie opra-
cowywania programów i sprzętu komputerowego, Kursy 
w zakresie rozwoju osobistego, Opracowywanie kursów 
edukacyjnych i egzaminów, Organizacja i przeprowadza-
nie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycz-
nym, Organizacja kursów językowych, Organizowanie 
i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla doro-
słych, Organizowanie komputerowych kursów szkole-
niowych, Organizowanie kursów instruktażowych, Orga-
nizowanie kursów korespondencyjnych, Organizowanie 
kursów instruktażowych dla turystów, Organizowanie 
kursów stosujących metody nauki samodzielnej, Organi-
zowanie kursów wykorzystujących metody samokształ-
cenia, Organizowanie kursów wykorzystujących metody 
nauczania na odległość, Organizowanie uczestnictwa 
uczniów w kursach edukacyjnych, Organizowanie warsz-
tatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizowa-
nie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów szko-
leniowych w instytutach dydaktycznych, Organizowanie 

kursów stosujących metody nauczania programowanego, 
Organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, 
Organizowanie kursów szkoleniowych związanych z pro-
jektowaniem, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
związanych z nauką języków, nie do pobrania, Usługi 
edukacyjne związane z nauką języków obcych, Edukacja, 
Edukacja dorosłych, Edukacja (Informacje dotyczące -), 
Edukacja językowa, Edukacja [nauczanie], Edukacja online 
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, Edukacja przedszkolna, Edukacja, roz-
rywka i sport, Edukacja (informacje o -).

(210) 549773 (220) 2022 11 30
(731) KBP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) GREEN BUBBLE
(510), (511) 43 Świadczenie usług w zakresie serwowania 
żywności i napojów, Przygotowywanie i dostarczanie żyw-
ności i napojów do bezpośredniego spożycia, Usługi restau-
racyjne, Usługi barowe, Usługi kawiarniane, Usługi świadczo-
ne przez herbaciarnię, 45 Usługi prawne, Licencjonowanie 
koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie 
własności intelektualnej.

(210) 549774 (220) 2022 11 30
(731) KBP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Green Bubble

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Świadczenie usług w zakresie serwowania 
żywności i napojów, Przygotowywanie i dostarczanie żyw-
ności i napojów do bezpośredniego spożycia, Usługi restau-
racyjne, Usługi barowe, Usługi kawiarniane, Usługi świadczo-
ne przez herbaciarnię, 45 Usługi prawne, Licencjonowanie 
koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie 
własności intelektualnej.

(210) 549784 (220) 2022 11 30
(731) ALOT EWA, Klaudyn
(540) (znak słowny)
(540) INFLABIOME
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne.

(210) 549790 (220) 2022 11 30
(731) GABILLAUD ALICJA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISS MELLOW
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(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Wyroby piekarnicze, 43 Kawiarnie.

(210) 549795 (220) 2022 11 30
(731) DZIEWOŃSKA JOLANTA SOFTWARE DEVELOPMENT, 

Raciborsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tusio

(531) 03.05.09, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Nakrycia głowy, Odzież, Jednoczęściowa odzież dla nie-
mowląt i małych dzieci, Kombinezony dla niemowląt 
i małych dzieci, Koszulki dla dzieci, Koszulki zapinane 
w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Let-
nie ubranka dla dzieci, Majtki dziecięce [odzież], Nakrycia 
głowy dla dzieci, Odzież dziecięca, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Odzież wierzchnia dla dzieci, Pajacyki dla dzie-
ci [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Kurtki wierzchnie, 
Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież wierzchnia 
dla chłopców, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla 
pań, Okrycia wierzchnie [odzież].

(210) 549797 (220) 2022 11 30
(731) GAWĘDA MIROSŁAW EMD MEDIA, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mamNewsa.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowania do wy-
krywania ryzyka, Oprogramowanie komputerowe do te-
stowania podatności komputerów i sieci komputerowych 
na ataki, Mobilne aplikacje, Publikacje elektroniczne,  
E-booki, Nagrania wideo, Nagrania audio, Podcasty, 
35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Marke-
ting internetowy, Promocja sprzedaży, Publikowanie ma-
teriałów reklamowych online, Reklama online za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej, świadczone również online, następujących 
towarów: odzież, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe 
USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramo-
wanych stron internetowych, elektroniczne karty-klucze, 
maski higieniczne, kominiarki, kubki, torby, zaślepki obiek-
tywu, naklejki, paski odblaskowe do noszenia, etui na kar-
ty kredytowe (portfele), długopisy kolorowe, 38 Usługi 
w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, Usługi 
komputerowych tablic ogłoszeń, Poczta elektroniczna, 
Przesyłanie informacji drogą online, Przekazywanie infor-
macji za pomocą środków elektronicznych, Zapewnianie 

dostępu do informacji w Internecie, Przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem 
sieci komputerowych oraz Internetu.

(210) 549832 (220) 2022 12 01
(731) ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO PIAST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głogówek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUCHARY SPECJALNE SU-2 PIASTOWSKIE

(531) 01.01.05, 01.01.10, 05.07.02, 05.13.25, 15.07.01, 15.07.21, 
26.01.01, 26.01.13, 26.01.15, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12, 
26.11.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14

(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.

(210) 549835 (220) 2022 12 01
(731) WESOŁOWSKA GABRIELA GABRIELA WESOŁOWSKA 

STUDIO FRYZUR GABRIELLA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Gabriella
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjer-
skie, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonu 
fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla męż-
czyzn, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 549837 (220) 2022 12 01
(731) DEMETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) inami
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, 
Preparaty toaletowe, Aromaty, Aromaty [olejki aromatycz-
ne], Aromaty [olejki eteryczne], Aromatyczne olejki eterycz-
ne, Esencje eteryczne, Esencje i olejki eteryczne, Kadzidła 
zapachowe oczyszczające [kunko], Kremy na bazie olejków 
eterycznych do użytku w aromaterapii, Naturalne olejki 
eteryczne, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olejki 
do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki eteryczne, Olejki 
eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne 
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki nie-
lecznicze, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki 
zapachowe, Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy 
podgrzewaniu, Preparaty aromaterapeutyczne, Zmieszane 
olejki eteryczne, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środ-
ki perfumeryjne i zapachowe, Balsamy, inne niż do celów 
medycznych, Kamienie do wygładzania stóp, Kosmetyki, 
Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do użytku osobistego, Ko-
smetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Ko-
smetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty to-
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aletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w formie olejków, 
Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki zawierające 
keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosme-
tyki zawierające pantenol, Kreda do użytku kosmetycznego, 
Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Maści do celów 
kosmetycznych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje 
do skóry głowy, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mlecz-
ka do skóry, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze 
preparaty toaletowe, Olej rycynowy do celów kosmetycz-
nych, Olejek bergamotowy, Olejek z wyciągiem z owoców 
amli do celów kosmetycznych, Olejki do celów kosmetycz-
nych, Olejki do masażu, Olejki do masażu, nielecznicze, Olej-
ki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki i płyny 
do masażu, Olejki mineralne [kosmetyki], Preparaty kosme-
tyczne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne 
wspomagające odchudzanie, Preparaty ścierne do ciała, Pre-
paraty zmiękczające [kosmetyki], Świece do masażu do ce-
lów kosmetycznych, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne 
niż do celów medycznych, Wodorosty do zastosowań w ko-
smetologii, Woski do masażu, Żel z aloesem do celów kosme-
tycznych, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
Zestawy kosmetyków, Herbata do kąpieli do celów kosme-
tycznych, Olejki do masażu ciała, Olejki do masażu twarzy, 
4 Świece, Świece perfumowane, Świece pływające, Świece 
sojowe, Świece zapachowe, Zapachowe świece aromatera-
peutyczne, 5 Lecznicze świece do masażu, Świece do uszu 
do celów leczniczych, Borowina do kąpieli, Glina do użyt-
ku w kąpielach błotnych [uzdrowiska], Higieniczne środki 
nawilżające, Płyny do przemywania oczu, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Preparaty i artykuły higieniczne, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Herbata do kąpieli 
do celów terapeutycznych, Herbata lecznicza, Herbata z ziół 
do celów leczniczych, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], 
Sztuczna herbata [do użytku leczniczego], Świeczki do ma-
sażu do celów terapeutycznych, Żele do masażu do celów 
medycznych, 10 Przyrządy do masażu, Przyrządy do masażu 
estetycznego, Przyrządy do masażu ręcznego, Urządzenia 
do masażu, Urządzenia do masażu ciała, Urządzenia do ma-
sażu, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do masażu 
pleców, Urządzenia do masażu stóp, Urządzenia do masażu 
szyi, Urządzenia do masażu szyi i ramion, 30 Azjatycka her-
bata morelowa [maesilcha], Biała herbata, Czarna herbata 
w proszku, Chińska herbata z kolcowoju [Gugijacha], Biała 
herbata w proszku, Herbata, Herbata chai, Herbata jaśmino-
wa, Herbata imbirowa, Herbata czarna, Herbata cytrusowa 
z owocu yuzu, Herbata miętowa, Herbata mrożona, Herba-
ta limonkowa [loomi tea], Herbata jaśminowa w torebkach, 
inna niż do celów leczniczych, Herbata jaśminowa, inna niż 
do celów leczniczych, Herbata Lapsang Souchong, Herbata 
mrożona (nie do celów medycznych), Herbata nienatural-
na, Herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów 
leczniczych], Herbata o smaku jabłka [inna niż do celów 
leczniczych], Herbata oolong, Herbata oolong [herbata 
chińska], Herbata Earl Grey, Herbata do zaparzania, Herbata 
Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling], 
Herbata czarna [herbata angielska], Herbata owocowa [inna 
niż do celów medycznych], Herbata paczkowana [inna niż 
do celów leczniczych], Herbata rooibos, Herbata szałwiowa, 
Herbata sypka (nielecznicza -), Herbata w torebkach (nie-
lecznicza), Herbata w torebkach, Herbata zielona, Japońska 
zielona herbata, Kapsułki z herbatą, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje 
bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Napo-
je bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe 
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe 

na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe na ba-
zie aloesu, Napoje orzeźwiające, 44 Masaż, Masaż gorącymi 
kamieniami, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, Masaż 
shiatsu, Masaż sportowy, Masaż tajski, Masaż tkanek głębo-
kich, Masaże, Usługi masażu stóp, Usługi masażu w trakcie 
ciąży.

(210) 549840 (220) 2022 12 01
(731) ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO PIAST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głogówek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUCHARY SPECJALNE SU-3 Z OWOCAMI

(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.24, 05.07.02, 05.07.08, 06.01.02, 
23.01.01, 15.07.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze 
z mąki, Przekąski z produktów zbożowych, Suchary, Suchary 
holenderskie, Suchary wojskowe, Wyroby cukiernicze, Su-
charki, Grzanki [sucharki], Tosty z chleba, Chrupiące pieczy-
wo, Tosty.

(210) 549841 (220) 2022 12 01
(731) DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Podlaski Sad
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe.

(210) 549842 (220) 2022 12 01
(731) ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO PIAST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głogówek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUCHARY SPECJALNE SU-4 Z SUSZONĄ WOŁOWINĄ

(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.01.02, 03.04.01, 02.01.08, 05.07.02, 
23.01.01, 26.01.16

(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Solone wyroby piekar-
nicze, Wyroby cukiernicze z mąki, Przekąski z produktów 
zbożowych, Suchary, Suchary holenderskie, Suchary wojsko-
we, Wyroby cukiernicze, Sucharki, Grzanki [sucharki], Tosty 
z chleba, Chrupiące pieczywo, Tosty.

(210) 549846 (220) 2022 12 01
(731) ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO PIAST 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Głogówek
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUCHARY TATRZAŃSKIE Z SUSZONĄ WOŁOWINĄ

(531) 27.05.01, 29.01.15, 06.01.02, 18.07.09, 03.04.01, 02.01.08
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Solone wyroby piekar-
nicze, Wyroby cukiernicze z mąki, Przekąski z produktów 
zbożowych, Suchary, Suchary holenderskie, Suchary wojsko-
we, Wyroby cukiernicze, Sucharki, Grzanki [sucharki], Tosty 
z chleba, Chrupiące pieczywo, Tosty.

(210) 549849 (220) 2022 12 01
(731) KOTYCZKA MAŁGORZATA OBIEKTY STUDIO, 

Ornontowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBIEKTY STUDIO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.07.05
(510), (511) 42 Projektowanie wnętrz budynków, Architektu-
ra, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Projek-
towanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie 
wnętrz komercyjnych, Wspomagane komputerowo usługi 
projektowe związane z architekturą, Projektowanie dekoracji 
wnętrz dla sklepów.

(210) 549854 (220) 2022 12 02
(731) 5C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WKasa
(510), (511) 9 Wirtualna kasa fiskalna w formie oprogramo-
wania, Oprogramowanie do pobrania, 42 Rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi infor-
matyczne].

(210) 549855 (220) 2022 12 02
(731) 5C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Wirtualna kasa fiskalna w formie oprogramo-
wania, Oprogramowanie do pobrania, 42 Rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi infor-
matyczne].

(210) 549856 (220) 2022 12 02
(731) 5C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Wirtualna kasa fiskalna w formie oprogramowa-
nia, Oprogramowanie do pobrania, 42 Rozwój, programowa-
nie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne].

(210) 549858 (220) 2022 12 01
(731) GWM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GWM INVEST

(531) 01.15.03, 06.01.02, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01
(510), (511) 35 Rachunkowość, Zarządzanie rachunkowością, 
Księgowość i rachunkowość, Doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], Rachunkowość, 
księgowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności księgo-
wość, Rachunkowość na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie 
księgowości i rachunkowości, Usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące rachunkowości, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzinie organizacji przedsię-
biorstwa, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą i jej organizacji, 36 Usługi inwestycyjne dla 
klientów prywatnych, Usługi inwestycyjne świadczone przez 
firmy, Usługi inwestycyjne, Usługi finansowo-inwestycyjne, Do-
starczanie kapitału inwestycyjnego, Doradztwo inwestycyjne, 
Informacje inwestycyjne, Analiza inwestycyjna, Udzielanie infor-
macji inwestycyjnych, Usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, Fi-
nansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Usługi w zakresie 
doradztwa inwestycyjnego.

(210) 549859 (220) 2022 12 01
(731) GWM SEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rozgarty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUST for FUN
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(531) 06.06.03, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.14, 02.01.30
(510), (511) 39 Wypożyczanie jednostek pływających, Wy-
pożyczanie łodzi motorowych, Wypożyczanie pojazdów re-
kreacyjnych, Wypożyczanie skuterów wodnych.

(210) 549864 (220) 2022 12 02
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) ESONALGEN
(510), (511) 5 Preparat farmaceutyczny do leczenia bólu 
i stanów zapalnych.

(210) 549866 (220) 2022 12 02
(731) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Rożki
(540) (znak słowny)
(540) Vibrabalance
(510), (511) 9 Elektroniczne symulatory sportowe do tre-
ningu [sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania na ba-
zie oprogramowania], Elektroniczne symulatory sportowe 
do treningu, Elektroniczne urządzenia i przyrządy instruk-
tażowe i dydaktyczne, Przyrządy do diagnozy [do celów 
naukowych], Sportowe symulatory treningowe, Symula-
tory, Symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne], Sy-
mulatory ruchu do wirtualnej rzeczywistości, Symulatory 
urządzeń, Urządzenia do symulacji, Urządzenia i przyrzą-
dy naukowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie do kon-
troli ruchu, Oprogramowanie do monitorowania zdrowia, 
Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli 
i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, Oprogramo-
wanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, Opro-
gramowanie do zdalnej diagnostyki, Oprogramowanie 
komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie 
do testów, Czujniki wibracji, 10 Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Aparatura do wzmacniania 
ciała [terapeutyczna], Artykuły do ćwiczeń fizycznych 
służące do treningu fizycznego [do celów medycznych], 
Aparatura do ćwiczeń sterowana komputerowo do użyt-
ku terapeutycznego, Bieżnie stacjonarne do użytku 
medycznego w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych, Ma-
szyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, Maszyny 
do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, Urządzenia 
do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, Urzą-
dzenia do ćwiczeń fizycznych, do użytku medycznego, 
Urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów leczniczych, 
Przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych do ce-
lów medycznych, Urządzenia do ćwiczeń siłowych przy-
stosowane do użytku medycznego, Urządzenia do leczni-
czej stymulacji mięśni, Urządzenia do pracy nad kondycją 
fizyczną [do użytku medycznego], Urządzenia do symu-
lacji ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, Urządze-
nia do terapeutycznego wzmacniania ciała, Urządzenia 
do terapeutycznej stymulacji ciała, Urządzenia do wzmac-
niania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, Apa-
raty do masażu wibracyjnego, 28 Artykuły gimnastyczne 
i sportowe, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Przy-
rządy gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń 
fizycznych, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomiesz-
czeniach, Równoważnie [gimnastyczne], Równoważnie 
[sprzęt gimnastyczny].

(210) 549870 (220) 2022 12 02
(731) KUCHARSKI ADAM ADJAX, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) LITTLE ELITE

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 24 Śpiworki dla niemowląt, Bielizna pościelowa 
i koce, 25 Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie.

(210) 549872 (220) 2022 12 02
(731) KUC ALICJA, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JustFun

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 28 Trampoliny.

(210) 549876 (220) 2022 12 02
(731) HUBERTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Hotel Hubertus
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Biura zakwate-
rowania [hotele, pensjonaty], Świadczenie usług przez hotele 
i motele, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Or-
ganizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizacja przy-
jęć weselnych [miejsca], Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, 
Wynajmowanie sal konferencyjnych, Hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi re-
stauracyjne świadczone przez hotele.

(210) 549881 (220) 2022 12 02
(731) MLTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Francesco Fonti
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria bę-
dąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca 
wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria 
diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria na ciało, Biżute-
ria osobista, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, 
Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci 
koralików, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Biżu-
teria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wyko-
nana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali 
szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, 
Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, 
Biżuteria z diamentami, Biżuteria wytworzona z metali 
szlachetnych, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżute-
ria z kryształu, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżute-
ria z metali szlachetnych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, 
Biżuteria z wyhaftowanym srebrem, Biżuteria ze srebra 
wysokiej próby, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna 
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biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, 
Biżuteria ze złotem, Biżuteria ze złotymi haftami, Bransoletki 
[biżuteria], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Branso-
letki na kostkę, Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], 
Charmsy, Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Kolczy-
ki do uszu, Kolczyki, Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane 
z metali nieszlachetnych, Łańcuszki Kord wykonane z me-
tali szlachetnych, Medaliony [biżuteria], Naszyjniki [biżute-
ria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachet-
nych, Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Srebrne 
kolczyki, Sztuczna biżuteria, Sztuczna biżuteria na ciało, 
Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do bransoletek [biżuteria] 
z metali pospolitych, Czasomierze [zegarki], Pudełka na ze-
garki, Srebrne zegarki, Zegarki, Zegarki automatyczne, Ze-
garki chronometryczne, Zegarki cyfrowe z timerem auto-
matycznym, Zegarki damskie, Zegarki do użytku w sporcie, 
Zegarki elektroniczne, Zegarki do użytku zewnętrznego, 
Zegarki elektryczne, Zegarki kwarcowe, Zegarki mecha-
niczne nakręcane ręcznie, Zegarki na rękę z krokomierzem, 
Zegarki na rękę, Zegarki pozłacane, Zegarki sportowe, Ze-
garki mechaniczne z automatycznym nakręcaniem, Zegarki 
wykonane z metali szlachetnych lub nimi powlekane, Ze-
garki z metali szlachetnych, Zegarki ze złota, Zegary i zegar-
ki, Zegary i zegarki elektryczne, Breloczki do kluczy.

(210) 549888 (220) 2022 12 02
(731) POTOPIANEK EWA, Cambridge, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Swim Boost

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy ko-
respondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie 
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Prowadzenie 
zajęć fitness, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Udostęp-
nianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, Usługi klubowe [rozrywka], Usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 45 Licencjonowanie 
własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelek-
tualnej i praw autorskich.

(210) 549898 (220) 2022 12 02
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowny)
(540) WINDOW OF THE WORLD
(510), (511) 34 Tytoń surowy lub przetworzony, Wyroby ty-
toniowe, Cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielne-
go skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, ta-
baka, kretek (papierosy ziołowe), Snus (tytoń do stosowania 
doustnego), Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
Papierosy elektroniczne, Produkty tytoniowe do podgrze-
wania, Urządzenia elektroniczne i części do nich służące 
do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania 
aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roz-
twory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elek-
tronicznych, Artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy papierosowe, 

filtry papierosowe, puszki na tytoń, papierośnice, popielnicz-
ki dla palących, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania 
papierosów, zapalniczki dla palących, zapałki.

(210) 549902 (220) 2022 12 03
(731) GRABOWSKA URSZULA MEDI QUEENS ACADEMY 

URSZULA GRABOWSKA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Butterflystrip
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością 
gospodarczą.

(210) 549903 (220) 2022 12 03
(731) GMS STUDIO SAŁAGACKI SPÓŁKA JAWNA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) LOOVA
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, Obuwie.

(210) 549905 (220) 2022 12 03
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Flix Flex Records
(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w za-
kresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze.

(210) 549907 (220) 2022 12 03
(731) NIEMCZYK ALICJA, Klomnice
(540) (znak słowny)
(540) Kozia Kraina
(510), (511) 29 Biały ser, Ser twarogowy, Ser twardy, Ser 
z przyprawami, Ser wędzony, Jogurt, Jogurt z mleka koziego, 
Kefir [napój mleczny].

(210) 549909 (220) 2022 12 03
(731) NIEMCZYK ALICJA, Klomnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOZIA KRAINA MANUFAKTURA MLEKIEM PŁYNĄCA

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.19, 03.04.11, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.13

(510), (511) 29 Biały ser, Ser twarogowy, Ser twardy, Ser 
z przyprawami, Ser wędzony, Jogurt, Jogurt z mleka koziego, 
Kefir [napój mleczny].

(210) 549910 (220) 2022 12 04
(731) KOWALSKI KAROL LIVE PRODUCTION, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LIVE PRODUCTION PL

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.24, 26.11.12, 
26.11.22

(510), (511) 42 Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzi-
nie informatyki.

(210) 549913 (220) 2022 12 04
(731) MILEWSKA ALICJA BEAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INWERTON Polska

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25
(510), (511) 7 Generatory elektryczności.

(210) 549915 (220) 2022 12 04
(731) GÓRCZYŃSKI ADRIAN ADISOUND, Skórzewo
(540) (znak słowny)
(540) AdiSound
(510), (511) 41 Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Usługi 
rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, Usługi 
rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, 
Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne, Występy 
muzyczne i piosenkarskie, Występy muzyczne na żywo, Wystę-
py zespołów muzycznych na żywo, Usługi rozrywkowe świad-
czone przez grupy muzyczne, Didżeje na przyjęcia i imprezy 
specjalne, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie rozrywki 
podczas uroczystości weselnych, Usługi prowadzących uro-
czystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, Prezentacja 
występów zespołów muzycznych na żywo, Usługi rozrywkowe 
w postaci występów zespołów muzycznych, Obsługa gości 
na imprezach rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i arty-
stycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie 
imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach rozrywko-
wych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Planowa-
nie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Prowadzenie imprez 
rozrywkowych, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, 
Realizacja imprez rozrywkowych na żywo.

(210) 549916 (220) 2022 12 04
(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beskid Zdrój

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.15, 26.04.02, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające.

(210) 549921 (220) 2022 12 05
(731) BEŁCZYK TOMASZ AMAZYT, Radom
(540) (znak słowny)
(540) AMAZYT
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne 
i ich imitacje, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubiler-
skie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Chronometria (Przyrządy -), 
Przyrządy chronologiczne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Pu-
dełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Przyrządy do mierzenia 
czasu, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich.

(210) 549927 (220) 2022 12 02
(731) ORGANIKA-AGRARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dybawka
(540) (znak słowny)
(540) POWER COP
(510), (511) 1 Kwasy humusowe, Kwasy stosowane w rolnic-
twie, Mieszaniny chemiczne zawierające kwasy humusowe, 
Mieszaniny chemiczne zawierające pochodne kwasów hu-
musowych, Nawóz naturalny, Nawóz w formie stałej, Nawo-
żenie gleby (preparaty do - ), Nawozy, Nawozy bez zawar-
tości chloru, Nawozy biologiczne, Nawozy biologiczne sto-
sowane do obróbki nasion, Nawozy biologiczne stosowane 
do uzdatniania gleby, Nawozy chemiczne, Nawozy dla rolnic-
twa, Nawozy dla rolnictwa z alg morskich, Nawozy do gleb, 
Nawozy do gleby, Nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, 
Nawozy do roślin, Nawozy do roślin doniczkowych, Nawozy 
do trawy, Nawozy do użytku domowego, Nawozy miesza-
ne, Nawozy mineralne, Nawozy naturalne, Nawozy natural-
ne wykonane ze składników morskich, Nawozy organiczne, 
Nawozy potasowe, Nawozy sztuczne do użytku w rolnic-
twie, Nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, Nawozy 
z dodatkiem mikroorganizmów, Nawozy użyźniające glebę, 
Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nawozy złożone, 
Płynne nawozy, Preparaty do nawożenia, Preparaty do odży-
wiania gleby, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Produkty 
mineralne do użytku w hodowli roślin, Regulatory wzrostu 
roślin, Regulatory wzrostu dla roślin, Rolnictwo (nawozy 
dla - ), Siarka (S), Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Stymulatory wzrostu [inne niż 
do użytku medycznego lub weterynaryjnych], Substancje 
do pobudzania wzrostu roślin, Substancje do poprawy stanu 
gleby, Substancje do regulacji wzrostu roślin, Substancje od-
żywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, 
44 Doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, Doradztwo rolnicze, Doradztwo rolnicze w dziedzinie 
nawożenia, Doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, 
Doradztwo w zakresie ogrodnictwa, Doradztwo w zakresie 
rolnictwa, Konsultacje w zakresie rolnictwa, Ogrodnictwo, 
Udzielanie informacji na lemat usług rolniczych, ogrodni-
czych i leśniczych, Uprawa roślin, Usługi doradcze dotyczące 
rolnictwa, Usługi doradcze i konsultacyjne związane z rolnic-
twem, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania 
niechemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa 
i ogrodnictwa, Usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, 
Usługi doradcze w zakresie rolnictwa, Usługi doradcze zwią-
zane z uprawą roślin, Usługi informacyjne dotyczące rolnic-
twa, Usługi informacyjne w zakresie rolnictwa, Usługi infor-
macyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, Usługi 
rolnicze, Usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, Usługi rolnicze 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
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(210) 549932 (220) 2022 12 05
(731) KLISIEWICZ RENATA FLOO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FloModo

(531) 27.05.01, 29.01.02, 03.07.19
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 549935 (220) 2022 12 05
(731) NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NEOMARKT
(510), (511) 35 Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych i promocyjnych, Dostarczanie informacji handlowych 
konsumentom, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: telewizory, hulajnogi (pojazdy), 
urządzenia GPS, ładowarki, etui do tabletów, etui na smart-
fony, kamery wideo, zegarki, telefony, odkurzacze, urządze-
nia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, szczoteczki 
do zębów elektryczne, przybory do obcinania i usuwania 
włosów, przybory do układania włosów, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 
noże kuchenne, utensylia kuchenne, kuchenny sprzęt elek-
tryczny, elektryczne żelazka parowe, parowniki do odzie-
ży, czajniki, żelazka, deski do prasowania, sprzęt i artykuły 
do sprzątania i czyszczenia, domowe elektryczne blendery, 
nieelektryczne ekspresy do zaparzania kawy, elektryczne 
ekspresy do kawy, kuchenki mikrofalowe, kuchenki, zmywar-
ki do naczyń, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamra-
żania, suszarki do włosów, suszarki do ubrań, pralki, radia, ze-
stawy kina domowego, kable do przewodzenia sygnału dla 
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, 
urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządze-
nia audiowizualne i fotograficzne, sprzęt audio, słuchawki, 
głośniki, sprzęt komputerowy, domowy sprzęt elektronicz-
ny, domowy sprzęt elektryczny, baterie, komputery, które 
można nosić przy sobie, smartfony, sprzęt audiowizualny, 
sprzęt do przyrządzania żywności, sprzęt do schładzania, 
sprzęt do podgrzewania, konsole do gier i gry, urządzenia 
nawigujące, sprzęt informatyczny, smartwatch, telefony ko-
mórkowe, oprogramowanie komputerowe, muzyka i filmy 
nagrane oraz do pobrania, pobieralne pliki muzyczne, urzą-
dzenia do pomiaru czasu, urządzenia do mrożenia, urządze-
nia kuchenne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: telewizory, hulajnogi (pojazdy), 
urządzenia GPS, ładowarki, etui do tabletów, etui na smart-
fony, kamery wideo, zegarki, telefony, odkurzacze, urządze-
nia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, szczoteczki 
do zębów elektryczne, przybory do obcinania i usuwania 
włosów, przybory do układania włosów, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 
noże kuchenne, utensylia kuchenne, kuchenny sprzęt elek-
tryczny, elektryczne żelazka parowe, parowniki do odzie-
ży, czajniki, żelazka, deski do prasowania, sprzęt i artykuły 
do sprzątania i czyszczenia, domowe elektryczne blendery, 
nieelektryczne ekspresy do zaparzania kawy, elektryczne 
ekspresy do kawy, kuchenki mikrofalowe, kuchenki, zmywar-
ki do naczyń, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamra-
żania, suszarki do włosów, suszarki do ubrań, pralki, radia, ze-

stawy kina domowego, kable do przewodzenia sygnału dla 
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, 
urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządze-
nia audiowizualne i fotograficzne, sprzęt audio, słuchawki, 
głośniki sprzęt komputerowy, domowy sprzęt elektronicz-
ny, domowy sprzęt elektryczny, baterie, komputery, które 
można nosić przy sobie, smartfony, sprzęt audiowizualny, 
sprzęt do przyrządzania żywności, sprzęt do schładzania, 
sprzęt do podgrzewania, konsole do gier i gry, urządzenia 
nawigujące, sprzęt informatyczny, smartwatch, telefony ko-
mórkowe, oprogramowanie komputerowe, muzyka i filmy 
nagrane oraz do pobrania, pobieralne pliki muzyczne, urzą-
dzenia do pomiaru czasu, urządzenia do mrożenia, urządze-
nia kuchenne, 37 Usługi instalacyjne, naprawy i prace kon-
serwacyjne następujących produktów: telewizory, hulajnogi 
(pojazdy), urządzenia GPS, ładowarki, etui do tabletów, etui 
na smartfony, kamery wideo, zegarki, telefony, odkurzacze, 
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, szczo-
teczki do zębów elektryczne, przybory do obcinania i usu-
wania włosów, przybory do układania włosów, instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, noże kuchenne, utensylia kuchenne, kuchenny 
sprzęt elektryczny, elektryczne żelazka parowe, parowni-
ki do odzieży, czajniki, żelazka, deski do prasowania, sprzęt 
i artykuły do sprzątania i czyszczenia, domowe elektryczne 
blendery, nieelektryczne ekspresy do zaparzania kawy, elek-
tryczne ekspresy do kawy, kuchenki mikrofalowe, kuchenki, 
zmywarki do naczyń, instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i zamrażania, suszarki do włosów, suszarki do ubrań, pralki, 
radia, zestawy kina domowego, kable do przewodzenia sy-
gnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i teleko-
munikacji, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, 
urządzenia audiowizualne i fotograficzne, sprzęt audio, słu-
chawki, głośniki sprzęt komputerowy, domowy sprzęt elek-
troniczny, domowy sprzęt elektryczny, baterie, komputery, 
które można nosić przy sobie, smartfony, sprzęt audiowizual-
ny, sprzęt do przyrządzania żywności, sprzęt do schładzania, 
sprzęt do podgrzewania, konsole do gier i gry, urządzenia 
nawigujące, sprzęt informatyczny, smartwatch, telefony ko-
mórkowe, oprogramowanie komputerowe, muzyka i filmy 
nagrane oraz do pobrania, pobieralne pliki muzyczne, urzą-
dzenia do pomiaru czasu, urządzenia do mrożenia, urządze-
nia kuchenne.

(210) 549937 (220) 2022 12 05
(731) WIAREK JUSTYNA GRYZMI MANUFAKTURA 

PIEKARNICZA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYZMI MANUFAKTURA PIEKARNICZA
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(531) 02.01.11, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Zapiekanki [żywność], 30 Chleb, Chleb i bułki, 
Chleb razowy, Chleb żytni, Chleb z rodzynkami, Świeży chleb, 
Bagietki, Ciasta, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, 
Mieszanki do chleba razowego, Mieszanki do chleba, Mie-
szanki do wypieku chleba kukurydzianego, Drożdżówki 
z makiem z serem, Jagodzianki z jabłkiem, z budyniem, Bułka 
maślana, Chałka maślana, Rogal maślany, Świeża pizza, Chleb 
razowy z oliwką, Chleb razowy z rodzynką i żurawiną, Chleb 
razowy z kminkiem, Chleb razowy z słonecznikiem, Chleb ra-
zowy z musztardą, Chleb razowy z suszonymi pomidorami, 
Chleb razowy z ziarnami, Chleb razowy z cebulą, Chleb żyt-
nio - pszenny, Chleb pszenny, Sernik z rodzynką i bezą, Sernik 
z rodzynkami, Makowiec, Sero - mak, Jabłecznik, Pączki, Cia-
sto francuskie, 40 Wypiek chleba na zamówienie.

(210) 549941 (220) 2022 12 05
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LECH EASY EASY-DRINKING REFRESHING LAGER

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 26.01.01, 
26.01.15, 03.04.11, 03.04.23, 03.04.24

(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe, mieszanki piwa 
i napojów bezalkoholowych.

(210) 549943 (220) 2022 12 05
(731) BICHL SANDRA TROACHING INSTITUTE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Anioły Kariery
(510), (511) 35 Konsultacje w zakresie promocji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo związane 
z rozwojem wizerunku firmy, Pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Usługi doradcze 
i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospo-
darczej i zarządzania nią, 41 Doradztwo zawodowe, Doradz-
two zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), 
Doradztwo zawodowe i coaching, Tłumaczenia językowe, 
Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Szkolenia biz-
nesowe, Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia.

(210) 549949 (220) 2022 12 05
(731) STRYCHANIN RYSZARD FIRMA JUBILERSKA MAGAR, 

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) ORNAMO
(510), (511) 14 Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Zawieszki do bransoletek [biżuteria] 
z metali pospolitych, Zawieszki [biżuteria], Wyroby jubiler-
skie [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, 

Pierścionki [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Biżuteria damska, 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria wykonana z metali 
szlachetnych, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej 
próby, Biżuteria, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało, 
Biżuteria osobista, Fantazyjna biżuteria, Ozdoby [biżuteria], 
Łańcuszki [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Biżuteria szla-
chetna, Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, Biżu-
teria z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowa-
nych metali szlachetnych.

(210) 549956 (220) 2022 12 05
(731) BLACHA LESŁAW, JUSZCZYK JOANNA RAVE LABS 

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AFTER RAVE

(531) 26.01.02, 26.01.10, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 
27.05.24, 29.01.13

(510), (511) 5 Probiotyki (suplementy), Suplementy prebio-
tyczne, Suplementy ziołowe, Przeciwutleniające suplementy, 
Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Suplementy 
z siarą, Suplementy z wapniem, Przeciwutleniające suple-
menty diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mineralne 
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Białkowe su-
plementy diety, Suplementy mineralne do żywności, Suple-
menty diety z pszenicy, Suplementy diety z cynkiem, Suple-
menty diety dla ludzi, Suplementy ziołowe w płynie, Suple-
menty diety dla sportowców, Suplementy diety w płynie, 
Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety z chlorel-
li, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety 
zawierające propolis, Suplementy diety zawierające glukozę, 
Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety za-
wierające enzymy, Suplementy diety zawierające alginiany, 
Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety za-
wierające lecytynę, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Mi-
neralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety 
do kontroli cholesterolu, Suplementy diety z białkiem sojo-
wym, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplemen-
ty diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy diety 
zawierające węgiel aktywny, Suplementy diety z kwasem 
foliowym, Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, 
Suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, Suplementy 
żywnościowe w postaci proszku, Suplementy diety do użyt-
ku dietetycznego, Suplementy diety zawierające olej lniany, 
Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy 
diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawiera-
jące mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające siemię 
lniane, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Nutraceutyki do sto-
sowania jako suplementy diety, Suplementy diety składające 
się z aminokwasów, Suplementy diety składające się z wita-
min, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety 
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poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z witamin, Suplementy diety stosowane 
w poście modyfikowanym, Tabletki zawierające wapń jako 
suplementy diety, Suplementy diety ze sproszkowanymi ja-
godami acai, Suplementy diety składające się z pierwiastków 
śladowych, Suplementy witaminowe do stosowania w diali-
zie nerkowej, Suplementy odżywcze składające się głównie 
z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie 
z wapnia, Suplementy diety składające się głównie z magne-
zu, Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suple-
menty diety składające się głównie z wapnia, Suplementy 
odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy od-
żywcze składające się głównie z żelaza, Zdrowotne suple-
menty diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy 
żywnościowe wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń, 
Suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów 
medycznych, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wy-
maganiami dietetycznymi, Suplementy odżywcze składają-
ce się z ekstraktów z grzybów, Suplementy diety w proszku 
zawierające zarodniki Ganodema lucidum, Suplementy diety 
dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplemen-
ty żywnościowe wspomagające zdrowie, zawierające czer-
wony żeń-szeń, Ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, Suplementy wzmac-
niające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowa-
ne profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Witaminy i prepa-
raty witaminowe, Krople witaminowe, Żelki witaminowe, 
Dodatki witaminowe, Tabletki witaminowe, Preparaty wita-
minowe, Napoje witaminizowane, Musujące tabletki witami-
nowe, Mieszane preparaty witaminowe, Preparaty zawierają-
ce witaminę D, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty 
zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A, 
Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe 
w płynie, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wita-
minowe w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogaca-
jące organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Błon-
nik pokarmowy, Błonnik pokarmowy do wspomagania tra-
wienia, Dietetyczne dodatki do żywności, Dodatki dietetycz-
ne w formie napojów, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżyw-
cze, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Herbata 
lecznicza, Koktajle białkowe, Lecznicze dodatki do żywności, 
Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, Multiwitaminy, 
Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje z dodatkami diete-
tycznymi, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty 
pobudzające apetyt, Odżywcze mieszanki do picia do stoso-
wania jako zamienniki posiłków, Preparaty zmniejszające 
apetyt, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z probio-
tykami (suplementami), Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami ziołowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z przeciwutleniającymi suplementami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami die-
ty, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
żywnościowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami z siarą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przeciwutleniającymi suplementami diety, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z mineralnymi suplementami 
odżywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mi-
neralnymi suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odżywczymi suplementami diety, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z białkowymi suplementami die-
ty, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
mineralnymi do żywności, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety z pszenicy, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z suplementami diety z cynkiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami zio-

łowymi w płynie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety dla sportowców, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z suplementami diety dla ludzi nieprze-
znaczone do celów leczniczych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z suplementami żywnościowymi wspomaga-
jącymi zdrowie, zawierające czerwony żeń-szeń, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ziołowymi suplementami 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
wzmacniającymi zawierającymi preparaty parafarmaceu-
tyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami i pre-
paratami witaminowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kroplami witaminowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z żelkami witaminowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z dodatkami witaminowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tabletkami witaminowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
witaminowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z musującymi tabletkami witaminowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z mieszanymi preparatami witamino-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
zawierającymi witaminę D, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami zawierającymi witaminę B, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dodatkami witaminowy-
mi i mineralnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dodatkami witaminowymi w płynie, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z preparatami witaminowymi i mineralny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
witaminowymi w postaci suplementów diety, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z preparatami wzbogacającymi 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z błonnikiem pokarmo-
wym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z błonnikiem 
pokarmowym do wspomagania trawienia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z damskimi luźnymi topami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z damskimi sukienkami 
na uroczystości, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z długimi kurtkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dresami ortalionowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dresami wiatroszczelnymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z dużymi luźnymi kapturami [odzież], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kompletami spor-
towymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z koszulami sporto-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z koszulami 
sportowymi pochłaniającymi wilgoć, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z koszulkami sportowymi z krótkimi ręka-
wami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą dla 
kolarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą dla 
rowerzystów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą do biegania, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą do sztuk walki, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą do tenisa, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ochraniaczami kołnierzy, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z odzieżą codzienną, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą damską, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z odzieżą do uprawiania judo, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą do uprawiania zapa-
sów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą dżin-
sową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą 
gimnastyczną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą treningową, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą wełnianą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą w stylu sportowym, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z odzieżą sportową, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z odzieżą rekreacyjną, Usługi sprzedaży deta-
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licznej w związku z ogrodniczkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z płaszczami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z podkolanówkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z podkoszulkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z płaszczami sportowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z podkoszulkami sportowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z rękawicami motocyklo-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rękawicami 
narciarskim, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rękawi-
cami jeździeckimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z rajstopami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręka-
wiczkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skar-
petkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze spoden-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze spodniami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze spódnicami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze spodniami sportowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze strojami 
do sportów walki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze swetrami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szali-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szortami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z topami [odzież], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z probiotykami (suple-
mentami), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suple-
mentami ziołowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przeciwutleniającymi suplementami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami żywnościowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami z siarą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przeciwutleniającymi suple-
mentami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mi-
neralnymi suplementami odżywczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z mineralnymi suplementami diety, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odżywczymi suple-
mentami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biał-
kowymi suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami mineralnymi do żywności, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety z psze-
nicy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety z cynkiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z su-
plementami diety dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami ziołowymi w płynie, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z suplementami diety dla sportow-
ców, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami żywnościo-
wymi wspomagającymi zdrowie, zawierające czerwony źeń-
-szeń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ziołowymi su-
plementami diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suple-
mentami wzmacniającymi zawierającymi preparaty parafar-
maceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwale-
scentów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami 
i preparatami witaminowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kroplami witaminowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z żelkami witaminowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dodatkami witaminowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tabletkami witaminowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami witami-
nowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z musujący-
mi tabletkami witaminowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z mieszanymi preparatami witaminowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zawierającymi 
witaminę D, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami zawierającymi witaminę B, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z dodatkami witaminowymi i mineralnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z dodatkami witaminowymi 
w płynie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparata-

mi witaminowymi i mineralnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami witaminowymi w postaci suple-
mentów diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami wzbogacającymi organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z błonnikiem pokarmowym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z błonnikiem pokarmowym do wspomagania tra-
wienia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z damskimi 
luźnymi topami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z damskimi sukienkami na uroczystości, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z długimi kurtkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dresami ortalionowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z dresami wiatroszczelnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z dużymi luźnymi kapturami 
[odzież], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kompletami 
sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z koszulami sporto-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z koszulami 
sportowymi pochłaniającymi wilgoć, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z koszulkami sportowymi z krótkimi rękawa-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą dla kola-
rzy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą dla rowe-
rzystów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 
do biegania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 
do sztuk walki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzie-
żą do tenisa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ochra-
niaczami kołnierzy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą codzienną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą damską, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą do uprawiania judo, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą do uprawiania zapasów, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z odzieżą dżinsową, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą gimnastyczną, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z odzieżą treningową, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą wełnianą, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą w stylu sportowym, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą sportową, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą rekreacyjną, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ogrodniczkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z płaszczami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z podkolanówkami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z podkoszulkami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z płaszczami sportowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z podkoszulkami sportowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z rękawicami motocyklowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rękawicami nar-
ciarskimi, Usługi sprzedaży burtowej w związku z rękawicami 
jeździeckimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rajsto-
pami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rękawiczkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze skarpetkami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze spodenkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze spodniami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze spódnicami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze spodniami sportowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze strojami do sportów walki, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze swetrami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z szalikami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z szortami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z topami [odzież], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z cukierkami z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kakaowymi napojami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyrobami z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z płatkami zbożowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z chrupkami zbożowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z batonami zbożowymi i energetycz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami 
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zbożowymi w postaci batonów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z cukierkami z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kakaowymi napojami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z wyrobami z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z płatami zbożowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z chrupkami zbożowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z batonami zbożowymi i energetycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z produktami zbożowymi 
w postaci batonów.

(210) 549963 (220) 2022 12 05
(731) MUZEUM REGIONALNE W JAROCINIE, Jarocin
(540) (znak słowny)
(540) Jarocin Festiwal
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, Artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), Bilety, Broszu-
ry, Chorągiewki papierowe, Czasopisma (periodyki), Fotogra-
fie (wydrukowane), Gazety, Kalendarze, Katy pocztowe, Kata-
logi, Koperty, Książki, Materiały piśmienne, Nalepki, naklejki 
(materiały piśmienne), Notatniki (notesy), Obciągi offsetowe 
z materiałów nietekstylnych, Ołówki, Papierowe podstawki 
pod kufle do piwa, Pastele (kredki), Periodyki (czasopisma), 
Pióra i długopisy (artykuły biurowe), Plany, Przybory szkolne 
(artykuły piśmienne), Publikacje drukowane, Ramki i stojaki 
do fotografii, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru lub kar-
tonu, Śpiewniki, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papie-
ru, Torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztucznego, 
Torby papierowe, Torebki do pakowania (koperty, woreczki) 
z papieru lub tworzyw sztucznych, Transparenty z papieru, 
Ulotki, Zakładki do książek, 20 Niemetalowe bransoletki iden-
tyfikacyjne, Obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklam, 
Stoiska wystawowe, Szyldy z drewna lub tworzyw sztucz-
nych, Tablice ogłoszeniowe, 25 Bandany na szyję, Chustki 
na głowę, Czapki (nakrycia głowy), Daszki do czapek, Dzia-
niny (odzież), Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Kurtki 
(odzież), Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Opaski na głowę, 
Paski (odzież), Podkoszulki bez rękawów, Skarpetki, Szale, 
Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Trykoty, 41 Orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów (szkolenie), Organizowanie imprez w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie konkursów (edukacja 
lub rozrywka), Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Prezentowanie wystaw muzealnych, Pro-
dukcja widowisk, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Przed-
stawienia teatralne (produkcja), Usługi rozrywkowe, Usługi 
studia nagrań, Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Wysta-
wianie spektakli na żywo.

(210) 549966 (220) 2022 12 06
(731) SZNITOWSKI MACIEJ BRANDOHOLICS, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) BRANDOHOLIK
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne dotyczące reklamy, marketingu i promocji, tworzenia 
marek, rozwoju strategii marki, Nagrania audio i wideo, Nagra-
nia audio i wideo dotyczące reklamy, marketingu i promocji, 
tworzenia marek, rozwoju strategii marki, Podcasty, Podcasty 
dotyczące reklamy, marketingu i promocji, tworzenia marek, 
rozwoju strategii marki, Książki elektroniczne, Książki elektro-
niczne dotyczące reklamy, marketingu i promocji, tworzenia 
marek, rozwoju strategii marki, 35 Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usłu-

gi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, marketingu i promocji, tworzenia marek, 
rozwoju strategii marki, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące reklamy, marke-
tingu i promocji, tworzenia marek, rozwoju strategii marki, Pu-
blikowanie i pisanie tekstów, Publikowanie i pisanie testów do-
tyczących reklamy, marketingu i promocji, tworzenia marek, 
rozwoju strategii marki, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów i kursów szkoleniowych, w tym online, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów i kursów szkoleniowych dotyczą-
cych reklamy, marketingu i promocji, tworzenia marek, rozwo-
ju strategii marki, w tym online, Udostępnianie treści wideo, 
treści audio i publikacji online, nie do pobrania, Udostępnianie 
treści wideo, treści audio i publikacji online [nie do pobrania] 
dotyczących reklamy, marketingu i promocji, tworzenia ma-
rek, rozwoju strategii marki.

(210) 549978 (220) 2022 12 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE  

DREWA–HYDROINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolszewo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DREWA - 

HYDROINSTAL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa dróg, Budowa i konser-
wacja rurociągów, Budowa w ramach robót publicznych, Budo-
wa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Budowa obiektów in-
żynierii wodno-lądowej, Nadzór budowlany, Budowa instalacji 
wodociągowych, Serwisowanie rur kanalizacyjnych, Naprawa 
systemów kanalizacji, Konserwacja i naprawa systemów ruro-
ciągów, Wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno – lądowej, 
Naprawa urządzeń do oczyszczania wody, Wypożyczanie urzą-
dzeń naprawczych, Powlekanie kanałów ściekowych, Montaż 
wykładzin kanałów ściekowych, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sieci wodno – kanalizacyjnych, Instalowanie syste-
mów rurociągów do przesyłania cieczy, Konserwacja instalacji 
do zaopatrywania w wodę, Konserwacja i naprawa rur odpły-
wowych, Instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, 
Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, 
Konserwacja systemów odprowadzania nieczystości [szamb], 
Inżynieria wodno-lądowa w zakresie nawadniania, Instalacja 
urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Roboty wydobywcze [gór-
nictwo], Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, Konsultacje budowlane, Informacja 
budowlana, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur 
wodno - kanalizacyjnych, Doradztwo w zakresie inżynierii wod-
no – lądowej [usługi budowlane], Usługi doradcze w zakresie 
naprawy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie 
instalacji systemów wodociągowych, Czyszczenie układów wo-
dociągów, Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie 
kanałów ściekowych, Czyszczenie przepustów, Czyszczenie 
zbiorników, Instalacja gazociągów i wodociągów, Wiercenie 
studni, Drążenie studni, Kopanie studni, Regulacja nachylenia 
gruntu, Uszczelnianie nawierzchni, Usuwanie nawierzchni, Ukła-
danie nawierzchni drogowych, Wynajem narzędzi, instalacji 
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konser-
wacyjnego, Wynajem urządzeń hydraulicznych, Wynajem cięż-
kiego sprzętu, Wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, 
Wynajem sprzętu podnośnikowego, Wynajem sprzętu do prze-
noszenia materiałów.
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(210) 549979 (220) 2022 12 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE  

DREWA–HYDROINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolszewo

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa dróg, Budowa i kon-
serwacja rurociągów, Budowa w ramach robót publicznych, 
Budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Budowa obiek-
tów inżynierii wodno-lądowej, Nadzór budowlany, Budowa 
instalacji wodociągowych, Serwisowanie rur kanalizacyj-
nych, Naprawa systemów kanalizacji, Konserwacja i naprawa 
systemów rurociągów, Wznoszenie szalunków dla inżynierii 
wodno – lądowej, Naprawa urządzeń do oczyszczania wody, 
Wypożyczanie urządzeń naprawczych, Powlekanie kanałów 
ściekowych, Montaż wykładzin kanałów ściekowych, Insta-
lowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno – kanalizacyj-
nych, Instalowanie systemów rurociągów do przesyłania 
cieczy, Konserwacja instalacji do zaopatrywania w wodę, 
Konserwacja i naprawa rur odpływowych, Instalacja syste-
mów do zbierania wody deszczowej, Montaż instalacji ka-
nalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Konserwacja 
systemów odprowadzania nieczystości [szamb], Inżynieria 
wodno-lądowa w zakresie nawadniania, Instalacja urządzeń 
do zaopatrzenia w wodę, Roboty wydobywcze [górnictwo], 
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wod-
no-kanalizacyjnych, Konsultacje budowlane, Informacja bu-
dowlana, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się 
rur wodno-kanalizacyjnych, Doradztwo w zakresie inżynierii 
wodno-lądowej [usługi budowlane], Usługi doradcze w za-
kresie naprawy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze 
w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Czyszczenie 
układów wodociągów, Czyszczenie instalacji wodociągo-
wych, Czyszczenie kanałów ściekowych, Czyszczenie prze-
pustów, Czyszczenie zbiorników, Instalacja gazociągów i wo-
dociągów, Wiercenie studni, Drążenie studni, Kopanie stud-
ni, Regulacja nachylenia gruntu, Uszczelnianie nawierzchni, 
Usuwanie nawierzchni, Układanie nawierzchni drogowych, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, roz-
biórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wynajem 
urządzeń hydraulicznych, Wynajem ciężkiego sprzętu, 
Wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, Wynajem 
sprzętu podnośnikowego, Wynajem sprzętu do przenosze-
nia materiałów.

(210) 550002 (220) 2022 12 07
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁODKIE HISTORIE

(531) 02.09.01, 05.07.13, 27.05.01
(510), (511) 29 Dżemy, konfitury, powidła, marmolady, Gala-
retki owocowe do smarowania, Owocowe pasty do smaro-
wania, Pasta z owoców, Przeciery i musy owocowe, Owoce 
przetworzone, Owoce glazurowane, Owoce w syropie, Owo-
ce w żelu.

(210) 550003 (220) 2022 12 07
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodkie HISTORIE

(531) 03.13.04, 19.03.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Cukier, miód, melasa, Substytuty miodu, 
Słodkie pasty do smarowania [miód].

(210) 550007 (220) 2022 12 06
(731) ZAKŁADY MIĘSNE NOWY ŻMIGRÓD SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mytarz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA SZLAKU DO SMAKU

(531) 27.05.01, 11.01.01, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 29 Befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), 
Burgery mięsne, Galaretki mięsne, Golonka, Gotowe posiłki 
zawierające [głównie] boczek, Gotowe posiłki zawierające 
[głównie] kurczaka, Gotowe dania składające się głównie 
z mięsa, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane 
składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posił-
ki składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki składające 
się głównie z ryb, Kawałki kurczaka, Klopsiki drobiowe, Kotlety 
wieprzowe, Kotlety rybne, Kotlety wieprzowe, Krokiety, Kur-
czak, Kurczak grillowany [yakitori], Kurczak smażony, Pastrami, 
Pasztet mięsny, Pieczeń wołowa, Pieczony kurczak, Pierożki 
na bazie ziemniaków, Produkty mięsne w formie burgerów, 
Pulpety z kurczaka, Schab wieprzowy, Steki wieprzowe, Steki 
wołowe, Steki z mięsa, Steki wołowe, Szarpana wieprzowina, 
Szarpany kurczak, Szynka, Udka z kurczaka, Wieprzowina, Wie-
przowina konserwowana, Wołowina, Wołowina pokrojona 
w plastry i przyprawiona, pieczona na grillu [bulgogi], Wo-
łowina w plastrach, 35 Marketing dotyczący promocji, Usłu-
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gi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej 
za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożyw-
czymi, Usługi sprzedaży hurtowej za zamówieniem poczto-
wym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z gotowymi daniami z mięsa, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z gotowymi daniami z mięsa, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z kotletami rybnymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z kotletami rybnymi.

(210) 550008 (220) 2022 12 06
(731) INPOLAND MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 26.04.04, 26.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 28.05.99, 
29.01.13

(510), (511) 35 Usługi reklamy prasowej, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Usługi przeglądu 
prasy, Przygotowywanie reklam prasowych, Subskrypcje pa-
kietów mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pa-
kietów informacyjnych, Reklamy prasowe (przygotowywanie 
-), Badania opinii publicznej, Usługi w zakresie pośrednictwa 
pracy, 38 Agencje informacyjne, Dostarczanie informacji ko-
munikacyjnych, Przekazywanie informacji za pomocą kom-
putera, Przesyłanie informacji cyfrowych, Przesyłanie infor-
macji drogą online, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, 
Przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, Przesyłanie 
Informacji za pomocą środków elektronicznych, Przesyła-
nie informacji za pośrednictwem sieci krajowych i między-
narodowych, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony 
internetowe), Telematyczne wysyłanie informacji, Transmi-
sja danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych 
środków komunikacyjnych, Transmisja danych, wiadomości 
i informacji, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Usługi 
agencji prasowych [przesyłanie wiadomości], Usługi agencji 
prasowych w zakresie telekomunikacji, Usługi elektronicznej 
agencji prasowej, Usługi komunikacji komputerowej umożli-
wiające przesyłanie informacji, Usługi w zakresie elektronicz-
nej transmisji informacji, Usługi w zakresie transmisji informa-
cji za pośrednictwem sieci cyfrowych, Zapewnianie dostępu 
do informacji za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie do-
stępu do informacji za pośrednictwem sieci danych, Zapew-
nianie użytkownikom dostępu do informacji w Internecie.

(210) 550129 (220) 2022 12 09
(731) SOLICKI IRENEUSZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) HORECA+
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, 
42 Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie [pro-
jektowanie] barów, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Doradztwo eksperckie dotyczące technologii.

(210) 550133 (220) 2022 12 09
(731) STAWOWY ROMAN, STAWOWY BOGDAN RBS 

SPÓŁKA CYWILNA STAWOWY ROMAN I BOGDAN, 
Wadowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOSCANIO

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Małe damskie torebki bez rączki, Kopertówki 
[małe torebki], Małe torebki kopertówki, Skórzane torebki, Sty-
lowe torebki, Torebki do przewieszania przez ramię, Torebki 
do noszenia przy pasku, Torebki damskie, Torebki, Szkockie to-
rebki futrzane lub skórzane [sporran], Torebki do ręki, Torebki-
-kuferki [Boston bag], Torebki męskie, Torebki na biodra [nerki], 
Torebki na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, Torebki 
na ramię, Torebki noszone na biodrach, Torebki-paski, Torebki-
-paski na biodra, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki typu 
hobo, Torebki wieczorowe, Torebki-worki, Torebki wykonane 
z imitacji skóry, Torebki wykonane ze skóry, Walizy, torby po-
dróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
Etui na karty kredytowe (portfele), Etui na karty [portfele], Port-
fele, Portfele do przypinania na pasku, Portfele na karty, Port-
fele na karty kredytowe, Portfele na karty wizytowe, Portfele 
na nadgarstek, Portfele skórzane, Portfele wraz z etui na karty, 
Portfele z przegródkami na karty, Skórzane portfele na karty 
kredytowe, Torby i portfele skórzane, 25 Balerinki [obuwie], 
Buty tenisowe [obuwie sportowe], Buty treningowe [obuwie 
sportowe], Japońskie obuwie robocze z oddzieloną częścią 
na duży palec (jikatabi), Japońskie obuwie ze słomy ryżowej 
(waraji), Kalosze [obuwie], Kalosze [wkładane na obuwie], Obu-
wie, Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obu-
wie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie 
dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie dla rybaków, 
Obuwie do celów rekreacji, Obuwie do golfa, Obuwie do ło-
wienia ryb, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie do wspi-
naczki, Obuwie gimnastyczne, Obuwie gumowe, Obuwie 
inne niż sportowe, Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie męskie 
i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie na polowania, Obuwie 
piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obu-
wie rekreacyjne, Obuwie robocze, Obuwie sportowe, Obuwie 
wojskowe, Obuwie wykonane z winylu, Wkładki [obuwie], 
Tenisówki [obuwie], Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rę-
kawiczki dziane, Rękawiczki zimowe, Rękawiczki z materiałem 
przewodzącym na czubkach palców, które można nosić pod-
czas używania podręcznych urządzeń elektronicznych z ekra-
nem dotykowym, Paski skórzane [odzież].

(210) 550166 (220) 2022 12 12
(731) KANCELARIA ITD-PIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 07.11.10, 26.11.03, 
26.11.08, 26.11.09

(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, 39 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
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w zakresie transportu, 42 Usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji da-
nych, usługi kodowania danych, 45 Doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa.

(210) 550184 (220) 2022 12 12
(731) FABRYKA DZIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JS JOANNA SKRZYPCZAK

(531) 26.11.02, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.22, 
29.01.11

(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki upiększające, Kosme-
tyki funkcjonalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki natu-
ralne, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki w formie olejków, 
Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w formie mleczek, 
Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki w postaci 
kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w go-
towych zestawach, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do stosowania 
na skórę, Balsamy do włosów, Szampony do włosów, Od-
żywki do włosów, Serum do włosów, Płyny pielęgnacyjne 
do włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty 
do układania włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Środki 
do nawilżania włosów, Kremy ochronne do włosów, Serum 
do pielęgnacji włosów, Produkty do ochrony farbowanych 
włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, 
Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użyt-
ku kosmetycznego, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 
21 Szczotki-masażery do mycia włosów, Szczotki do sty-
lizacji włosów gorącym powietrzem, Gąbki kosmetyczne, 
Aplikatory kosmetyczne, Grzebienie, Dozowniki szamponu, 
Elektryczne grzebienie do włosów, Pojemniki na kosmety-
ki, Przybory kosmetyczne, Szczotki do włosów, Przyrządy 
ręczne do nakładania kosmetyków, 35 Usługi handlu deta-
licznego związane z preparatami do włosów, Prezentowa-
nie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Usługi składania zamówień hurtowych, 44 Kuracje do wło-
sów, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi doradz-
twa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi spa medycznych, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska 
[spa], Usługi spa, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji 
ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi leczni-
cze związane z odrastaniem włosów, Usługi kosmetyczne, 
Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, Gabinety pielęgnacji skóry, Kliniki medyczne, Usługi 
salonów fryzjersko-kosmetycznych.

(210) 550185 (220) 2022 12 12
(731) FABRYKA DZIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) Joanna Skrzypczak Ekspert Kosmetyczny
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki 
funkcjonalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki w formie olejków, Kosme-
tyki w formie żeli, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki 
do użytku osobistego, Kosmetyki w postaci kremów, Kosme-
tyki w postaci płynów, Kosmetyki w gotowych zestawach, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do pielę-
gnacji urody, Kosmetyki do stosowania na skórę, Balsamy 
do włosów, Szampony do włosów, Odżywki do włosów, 
Serum do włosów, Płyny pielęgnacyjne do włosów, Prepa-
raty do pielęgnacji włosów, Preparaty do układania włosów, 
Preparaty do kręcenia włosów, Środki do nawilżania włosów, 
Kremy ochronne do włosów, Serum do pielęgnacji wło-
sów, Produkty do ochrony farbowanych włosów, Preparaty 
kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Produkty do zapo-
biegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, 
Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 21 Szczotki-masażery 
do mycia włosów, Szczotki do stylizacji włosów gorącym 
powietrzem, Gąbki kosmetyczne, Aplikatory kosmetyczne, 
Grzebienie, Dozowniki szamponu, Elektryczne grzebienie 
do włosów, Pojemniki na kosmetyki, Przybory kosmetyczne, 
Szczotki do włosów, Przyrządy ręczne do nakładania kosme-
tyków, 35 Usługi handlu detalicznego związane z preparata-
mi do włosów, Prezentowanie towarów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, Usługi składania zamówień hur-
towych, 44 Kuracje do włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji 
włosów, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, 
Usługi spa medycznych, Usługi opieki medycznej świadczo-
ne przez uzdrowiska [spa], Usługi spa, Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska 
typu SPA, Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, 
Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosme-
tyczne na ciało, twarz i włosy, Gabinety pielęgnacji skóry, Kli-
niki medyczne, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.

(210) 550191 (220) 2022 12 12
(731) ISN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Gallium
(510), (511) 9 Anteny, Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], 
Chipy [układy scalone], Grafika do pobrania do telefonów 
komórkowych, Hologramy, Identyfikacyjne karty magne-
tyczne, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne 
terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy 
komputerowe, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Ka-
ble światłowodowe, Kamery wideo, Klucze kryptograficzne 
do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, 
Kodowane karty magnetyczne, Kodowane karty-klucze, 
Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do nosze-
nia na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], 
Komputery przenośne [podręczne], Lasery, nie do celów me-
dycznych, Ładowarki do baterii, Maszty do anten bezprze-
wodowych, Materiały na przewody instalacji elektrycznych 
[kable], Mierniki, Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony, 
Mikroprocesory, Modemy, Monitory [programy kompute-
rowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory wyświe-
tlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, Myszy 
[sprzęt do przetwarzania danych], Nadajniki [telekomunika-
cja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Napędy dysków 
do komputera, Nośniki do rejestracji dźwięku, Numeryczne 
wyświetlacze elektroniczne, Odbiorniki audiowizualne, Od-
biorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, 
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Okulary 
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3D, Okulary inteligentne, Okulary ochronne do uprawiania 
sportu, Okulary przeciwsłoneczne, Oprogramowanie kom-
puterowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Pagery 
radiowe, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, 
Parkometry, Paski do telefonów komórkowych, Platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
nia, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobie-
rania, Płytki dla układów scalonych, Podkładki pod myszy 
komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z kom-
puterem, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Po-
krowce na smartfony, Półprzewodniki, Procesory centralne, 
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, Projektory wideo, Projektory, Przyrządy 
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Radary, Radia [odbiorniki ra-
diowe], Ramki cyfrowe do zdjęć, Roboty do nadzoru bez-
pieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty edukacyjne, 
Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję 
do użytku w badaniach naukowych, Satelity do celów na-
ukowych, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], 
Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki do komunikacji 
zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, Sondy do celów 
naukowo-badawczych, Sprzęt komputerowy, Sprzęt pe-
ryferyjny do komputerów, Stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, Stojaki przystosowane do laptopów, Sygnali-
zacja świetlna lub mechaniczna, Symulatory do sterowania 
i kontroli pojazdów, Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, 
Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Taśmy 
magnetyczne, Telefoniczne urządzenia nadawcze, Telefony, 
Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Telegrafy 
[urządzenia], Telepromptery [wyświetlacze tekstów], Tokeny 
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Torby do nosze-
nia komputerów, Transpondery, Tuby do głośników, Układy 
scalone, Urządzenia do automatycznego kierowania do po-
jazdów, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządze-
nia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia 
do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządzenia do przetwa-
rzania danych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urzą-
dzenia do światłokopii, Urządzenia do transmisji dźwięku, 
Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, 
Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządze-
nia systemu GPS, Urządzenia telekomunikacyjne w postaci 
biżuterii, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne 
niż do celów medycznych, Urządzenia wysokiej częstotliwo-
ści, Urządzenia zdalnego sterowania, Walkie-talkie, Wykrywa-
cze [detektory], Wzmacniacze, Zegarki inteligentne, Zestawy 
do korzystania z telefonu bez użycia rąk, Zestawy na głowę 
do rzeczywistości wirtualnej, 38 Fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, Informacja o telekomunikacji, 
Komunikacja radiowa, Komunikacja za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, Łączność poprzez terminale kompu-
terowe, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie telewizji 
kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z glo-
balną siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie 
wiadomości, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, Transfer strumieniowy 
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi 
przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elek-
tronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, 
Usługi teleksowe, Usługi trasowania i podłączania do sieci 

telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie wideokonferencji, 
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usłu-
gi telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo przesy-
łanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu telekomuni-
kacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, Zapewnianie dostępu do baz danych, 
Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
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, Informacja o edukacji, Kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji elektro-
nicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespon-
dencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Produkcja filmów, innych niż re-
klamowe, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie 
miejsc na pokazy, Sprawdziany edukacyjne, Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cy-
frowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi biblioteczne, 
Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób 
wymagających specjalnej opieki [SNA], Usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły, Usługi edycji wideo na potrzeby 
realizacji wydarzeń, Usługi przekwalifikowania zawodowego, 
Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wypożyczanie symu-
latorów szkoleniowych, Wyższe uczelnie [edukacja].

(210) 550206 (220) 2022 12 13
(731) KANCELARIA ITD-PIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.11.10, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia i nośniki 
do przechowywania danych, Utrwalone na nośnikach infor-
macje i dane, 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych.

(210) 550207 (220) 2022 12 13
(731) KANCELARIA ITD-PIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ewiexpert
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(531) 07.11.10, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 35 Badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Dobór personelu za pomocą metod psychotech-
nicznych, Badania rynku i analizy biznesowe, Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nelem, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Rekrutacja personelu, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Do-
radztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu 
do przedsiębiorstw produkcyjnych, 41 Doradztwo zawo-
dowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Edukacja 
[nauczanie], Organizowanie i prowadzenie konferencji i kon-
gresów, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie 
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, Tłumaczenia, Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów i warsztatów [szkolenia].

(210) 550208 (220) 2022 12 13
(731) KANCELARIA ITD-PIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.11.10, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Administro-
wanie listami płac na rzecz osób trzecich, Administracja 
biznesowa w zakresie transportu i dostaw, Przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Biznesowe usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie 
prowadzenia interesów, Doradztwo dotyczące działalności 
gospodarczej, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, Ściąganie należności i faktoring, Administro-
wanie finansami, Badanie wypłacalności finansowej, Badania 
finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem.

(210) 550209 (220) 2022 12 13
(731) KANCELARIA ITD-PIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 07.11.10, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], 45 Badania prawne, Doradztwo prawne, Usłu-
gi wsparcia prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, 
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów praw-

nych, Dostarczanie informacji prawnych, Pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, Profesjonalne usługi doradcze doty-
czące zagadnień prawnych.

(210) 550219 (220) 2022 12 13
(731) SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Manchester
(510), (511) 34 Papierosy, Papierosy z filtrem, Tytoń i produk-
ty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu).

(210) 550237 (220) 2022 12 13
(731) MONIKA KOCIOŁEK WAY UP MEDIA SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.14, 29.01.13, 02.09.01
(510), (511) 3 Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy 
samoopalające [kosmetyki], Baza podkładowa do pa-
znokci [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Ey-
elinery [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki dla dzieci, 
Kolorowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki 
do makijażu, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Ko-
rektory [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące 
promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opa-
lizujące, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki dla dzieci, 
Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczko-
wej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu 
do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosme-
tyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do ozdabiania, Ko-
smetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do rzęs, 
Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowa-
nia na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku 
osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjo-
nalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki 
koloryzujące do skóry, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki 
naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecz-
nicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, 
Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki 
upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki 
w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej 
[pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w goto-
wych zestawach, Kosmetyki w postaci cieni do powiek, 
Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci pły-
nów, Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające keratynę, Ko-
smetyki zawierające pantenol, Kremy chroniące przed 
słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kre-
my do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy 
na noc [kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmety-
ki], 25 Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy, Części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy, 28 Sprzęt do gier wideo, 
gry na automatach i maszyny rozrywkowe, Akcesoria 
nadmuchiwane do basenów, Akcesoria unoszące się 
na wodzie do celów rekreacyjnych, Artykuły do robie-
nia dowcipów, Artykuły do zabawy dla dzieci, Bąki [za-
bawki], Balony do gry, Bandy na stoły bilardowe, Bańki 
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mydlane [zabawki], Baseny do zabawy, Baseny kąpielo-
we [zabawki], Bibeloty (zabawki) na przyjęcia, Sprzęt 
do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Akcesoria 
do pływania, 29 Batoniki na bazie orzechów będące za-
miennikami posiłków, Batoniki na bazie owoców i orze-
chów, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami 
posiłków, Batony na bazie orzechów i nasion, Batony 
organiczne na bazie orzechów i ziaren, Batony spożyw-
cze na bazie orzechów, Batony spożywcze na bazie soi, 
Chipsy na bazie warzyw, Chipsy o niskiej zawartości 
tłuszczu, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy ziem-
niaczane, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwia-
jące, 34 Przybory dla palaczy, Ciekłe roztwory nikoty-
ny do stosowania w e-papierosach, Ciekłe roztwory 
do użytku w e-papierosach, Atomizery do papierosów 
elektronicznych, Aerozole do inhalowania i substancje 
nośne do nich, do zastosowania w fajkach wodnych, 
Aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełnia-
nia wkładów do elektronicznych papierosów, 35 Usługi 
public relations, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Bezobsługowe usługi sklepu de-
talicznego w odniesieniu do napojów.

(210) 550242 (220) 2022 12 13
(731) VACATION CLUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VacationClub Resort

(531) 07.01.08, 26.13.25, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Budynki będące nieruchomymi konstrukcjami 
metalowymi, Budynki o szkielecie metalowym, Budynki pre-
fabrykowane wykonane głównie z metalu.

(210) 550245 (220) 2022 12 13
(731) KUBAN ADRIAN, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Wróżka Santilla
(510), (511) 45 Usługi astrologiczne i duchowe, Mentor-
stwo [duchowe], Doradztwo w zakresie relacji osobi-
stych, Doradztwo w sprawach małżeńskich, Doradztwo 
w przypadku straty bliskiej osoby, Agencje pośrednictwa 
w zawieraniu znajomości, Agencje osób towarzyszących 
[społeczne], Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu 
znajomości, Doradztwo dotyczące kierunku duchowego 
rozwoju, Poradnictwo duchowe, Udostępnianie informa-
cji o religii, Świadczenie usług modlitewnych.

(210) 550305 (220) 2022 12 14
(731) BLACKBEARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) BLACKBEARD BARBER & BARREL HOUSE

(531) 18.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13, 27.05.02, 
27.05.24

(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z na-
pojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym zwią-
zane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompu-
terowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), 41 Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konfe-
rencji, Degustacje win [usługi edukacyjne], Degustacje win 
[usługi rozrywkowe], Imprezy z degustacją win w celach edu-
kacyjnych, 43 Serwowanie napojów alkoholowych, Usługi 
degustacji win (dostarczanie napojów), Serwowanie jedze-
nia i napojów, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], Serwowanie żywności i napojów dla gości, Katering 
obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmu-
jący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Usługi kate-
ringowe, Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, 
44 Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla mężczyzn, Salony fryzjerskie, Męskie salony fryzjerskie, 
Usługi salonów fryzjerskich.

(210) 550306 (220) 2022 12 14
(731) BLACKBEARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rum Love FESTIWAL

(531) 18.04.02, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizacja wydarzeń komercyjnych, Mar-
keting imprez i wydarzeń, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, Usługi marketingowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi handlu detalicznego związane 
z napojami alkoholowymi, 41 Usługi rezerwacji biletów i re-
zerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Or-
ganizowanie imprez w celach rozrywkowych, Prowadzenie 
imprez rozrywkowych, 43 Serwowanie napojów alkoholo-
wych, Usługi kateringowe, Serwowanie jedzenia i napojów, 
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów].



Klasa 
towarów

1

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Numery zgłoszeń

2

1 543270, 545065, 545433, 548065, 548068, 548932, 549416, 549420, 549598, 549927

2 543270, 548065, 548068, 548932

3 546720, 546722, 546723, 548374, 548668, 549139, 549144, 549536, 549744, 549784, 549837, 550184, 550185, 
550237

4 543270, 548065, 548068, 548531, 549837

5 518911, 546720, 546722, 546723, 548668, 548932, 548986, 549144, 549223, 549420, 549501, 549536, 549673, 
549744, 549837, 549864, 549956

6 526802, 543270, 550242

7 543270, 548531, 548780, 548883, 549913

9 517145, 518911, 531895, 543270, 546894, 547324, 547395, 547671, 547672, 547675, 548418, 548419, 548531, 
548541, 548543, 548544, 548561, 548598, 548599, 548854, 549050, 549113, 549555, 549563, 549569, 549769, 
549797, 549854, 549855, 549856, 549866, 549966, 550191, 550206

10 546118, 546720, 546722, 546723, 548668, 549050, 549837, 549866

11 545065, 548531, 548541, 548543, 548544, 549555

12 543270, 546396, 548780, 548883

14 549881, 549921, 549949

16 517145, 535108, 535111, 540340, 543270, 547100, 547675, 547972, 547979, 548310, 548374, 548863, 548881, 
548984, 549113, 549769, 549963

17 548065, 548068, 548725, 548726

18 550133

19 526802, 543270, 549523

20 526802, 549963

21 548374, 548553, 548660, 549139, 550184, 550185

22 526802, 549714

23 547779

24 526802, 543270, 548374, 549870

25 546122, 547116, 548657, 549113, 549147, 549711, 549795, 549870, 549903, 549932, 549963, 550133, 550237

28 546122, 547675, 547972, 547979, 548842, 548843, 549739, 549866, 549872, 550237

29 547972, 547979, 548131, 548331, 548660, 549533, 549566, 549692, 549693, 549695, 549697, 549907, 549909, 
549937, 550002, 550007, 550237

30 547972, 547979, 548131, 548331, 548513, 548660, 548932, 548995, 549212, 549214, 549478, 549479, 549493, 
549566, 549692, 549693, 549695, 549697, 549732, 549790, 549832, 549837, 549840, 549842, 549846, 549937, 
550003

31 545065, 549157, 549223, 549566

32 547972, 547979, 548660, 548886, 548986, 549562, 549566, 549837, 549916, 549941, 550237

33 542817, 542823, 549841

34 548553, 549898, 550219, 550237
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2

35 517145, 518911, 526802, 531895, 535108, 535111, 543270, 544830, 546479, 546841, 546894, 547100, 547290, 
547671, 547672, 547675, 548065, 548068, 548189, 548310, 548531, 548553, 548598, 548599, 548657, 548660, 
548668, 548780, 548842, 548843, 548863, 548881, 548883, 548932, 549113, 549159, 549199, 549491, 549555, 
549560, 549564, 549596, 549622, 549647, 549648, 549739, 549746, 549747, 549769, 549797, 549858, 549935, 
549943, 549956, 549966, 550007, 550008, 550129, 550166, 550184, 550185, 550207, 550208, 550237, 550305, 
550306

36 518911, 531895, 544830, 545883, 548131, 548598, 548599, 549199, 549596, 549746, 549747, 549753, 549858, 
550208

37 526802, 531895, 548231, 548531, 548780, 548799, 548860, 548883, 549555, 549596, 549696, 549935, 549978, 
549979

38 517145, 547671, 547672, 547675, 548418, 548419, 548561, 549565, 549797, 550008, 550191

39 543270, 548531, 548695, 548799, 548860, 549647, 549648, 549859, 550166

40 543270, 548531, 549183, 549937

41 517145, 518911, 535108, 535111, 535919, 540340, 546122, 546479, 546559, 546720, 546722, 546723, 546841, 
546894, 547116, 547290, 547671, 547672, 547675, 548131, 548231, 548394, 548418, 548419, 548513, 548668, 
548831, 548833, 548863, 548881, 548984, 549077, 549113, 549119, 549159, 549567, 549731, 549746, 549747, 
549769, 549888, 549902, 549905, 549915, 549943, 549963, 549966, 550191, 550207, 550209, 550305, 550306

42 517145, 518911, 531895, 543270, 546894, 547324, 547395, 547675, 548231, 548418, 548419, 548531, 548561, 
549113, 549739, 549849, 549854, 549855, 549856, 549910, 550129, 550166, 550206

43 518911, 543614, 545883, 547675, 548553, 548660, 548951, 549493, 549620, 549692, 549693, 549695, 549697, 
549773, 549774, 549790, 549876, 550305, 550306

44 518911, 535919, 546118, 546841, 547259, 548394, 548668, 548854, 549077, 549159, 549384, 549744, 549745, 
549768, 549835, 549837, 549927, 550184, 550185, 550305

45 535919, 547675, 548231, 548310, 548598, 548599, 548863, 548881, 548984, 549471, 549647, 549648, 549675, 
549753, 549773, 549774, 549888, 550166, 550209, 550245
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

AdiSound 549915

AFTER RAVE 549956

AKADEMIA MŁODEGO MECHANIKA V8 548419

AKADEMIA Polski Lek 546720

AKADEMIA ZDROWEGO CZŁOWIEKA 549159

ALDI MA TO COŚ! 535111

ALURAZEN 549673

AMAZYT 549921

AMBASADOR Polski Lek 546722

Anioły Kariery 549943

ANTYKOKS 549416

AquaSlab 548725

AquaThene 548726

artyk MINI FARMA 548842

AWF KATOWICE 549113

bank security 548231

basics hebe 548374

BAUGARDEN 548780

BAUGARDEN 548883

BerryTrade WE KNOW HOW TO TRADE BERRIES 549157

Beskid Zdrój 549916

BIGGI lingerie 548657

BK Logistyka 548695

BLACKBEARD BARBER & BARREL HOUSE 550305

BRANDOHOLIK 549966

Budotom POMPY CIEPŁA 548543

Budotom 548541

Budotom 548544

BUNNY NINJA 549566

Butterflystrip 549902

CAVA NAIL & BEAUTY BAR 549077

CENTRUM MEDYCZNE gamma  
przychodnia-szpital-rehabilitacja 549768

CHAIWALA 548660

CIUCIU N A H 549479

COMPACT GAZ 549598

Cosmo S-Peel 548668

DĄBROWSCY 549622

do that 547100

DOKTOR POMOŻE 549384

DriverJob CE 549647

dronoteka 546396

DUŻY BEN 548553

Eco Perfekt 548531

erecept.pl 547259

ERJOT POLSKA 548068

ESCAPE 549714

ESONALGEN 549864

ETRO 549139

EVERTEC 548065

ewicenter 550166

ewiexpert 550207

ewifinance 550208

ewihelp 550209

ewisystem 550206

EXPERT WIĘCEJ NIŻ DOSTAWA 548860

Flix Flex Records 549905

FloModo 549932

Francesco Fonti 549881

Gabriella 549835

Gallium 550191

GATTOWIND 548799

Gdy przyjemność chodzi Ci po głowie 549533

GENUINE CONFECTIONERY MILANÓWEK  
CREAM FUDGE LUXURY 549212

GREEN BUBBLE 549773

Green Bubble 549774

GREKOS SHOP 549560

GRYZMI MANUFAKTURA PIEKARNICZA 549937

GWM INVEST 549858

Hakuna Makrama HANDMADE WITH LOVE 549183

HAP HAP 549214

Help Cafe 546841

hity na MAXXa 547671

hity na MAXXa 547672

HORECA+ 550129

HORUS 548854

HOTEL & RESTAURACJA Red Baron 543614

Hotel Hubertus 549876

in Poland 550008

inami 549837

INDUO HOUSE 549746

INDUO HOUSE 549747

INFLABIOME 549784

INTEL BLOCKSCALE 547395

INTEL GETI 547324

INWERTON Polska 549913

IOT IOTeam 548561

Jadłostacja 548189

Jarocin Festiwal 549963
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Joanna Skrzypczak Ekspert Kosmetyczny 550185

JS JOANNA SKRZYPCZAK 550184

junior sport Maluchy z werwą! 547116

JUST for FUN 549859

Just Speak 549769

JustFun 549872

KidsZONE 549491

Kierowca CE 549648

Koniec świata PIZZA 549493

KOZIA KRAINA MANUFAKTURA  
MLEKIEM PŁYNĄCA 549909

Kozia Kraina 549907

Kręgi na Wodzie 548394

KRÓWKA UZDROWISKOWA 549732

KULINARNE PODDASZE 549731

kumamgre.pl 549739

Kuro Buła 548331

Kwatery dla Firm 545883

LECH EASY EASY-DRINKING REFRESHING  
LAGER 549941

LEGALLEX KANCELARIA ADWOKACKA 549471

LIBRA 548932

LITTLE ELITE 549870

LIVE PRODUCTION PL 549910

LOOVA 549903

M+ 549569

mamNewsa.pl 549797

Manchester 550219

marr Agencja Rozwoju Regionalnego  
MARR S.A. 544830

MAXIMUM przyjemności 547779

MEB 549555

medenosin 549501

Melu 547972

MELU 547979

MENTORNOW 547290

MISS MELLOW 549790

ml miss lou boutique swimwear 549147

MMR GROUP 543270

MNET PLUS 549563

MNET PLUS 549564

MNET PLUS 549565

MNET PLUS 549567

MONESS 550237

MORE MAIORUM 548984

MyHH 546122

Mystical Natures’s House and Garden 549744

N A H 549478

NA SZLAKU DO SMAKU 550007

NEC DIGITAL GOVERNMENT 531895

NEOMARKT 549935

NIESAMOWITA POLSKA 548310

NORNIGRAN 549420

Notariusz Wrocław Natalia Sołtys-Skrzypczyk 549675

OBERŻA PRL 549620

OBIEKTY STUDIO 549849

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 548418

OGRODOWA 542817

OGRODOWA 542823

ORNAMO 549949

PEBID 549523

perełka 549562

Podlaski Sad 549841

podo4baby 549050

POKOLENIE MOCY 546479

POLSKA RODZINNA FIRMA 549692

Polski Lek BADAMY SŁUCHAMY EDUKUJEMY  
ZMIENIAMY ŚWIAT NA LEPSZY 546723

POMPY CIEPŁA cncpompyciepla.pl 549696

POWER COP 549927

Protina 549223

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE  
DREWA - HYDROINSTAL 549978

PURE PLANTS SECRET NUTRITION 549745

PZPO Akademia Oponiarska 540340

RAZ ALDI ZAWSZE ALDI 535108

re regeneracja - naprawa 549596

RMF MAXX 547675

Rum Love FESTIWAL 550306

Salon Stolbud 526802

sciencelab CENTRUM EDUKACYJNE 546559

serce i zdrowie 518911

SETKA 548951

Słodka nić 548513

SŁODKIE HISTORIE 550002

Słodkie HISTORIE 550003

SOKOŁÓW WSPIERA NAJLEPSZYCH  
KIBICÓW NA ŚWIECIE 548131

solarstop 545433

SPORTOX KIDS 548843

SPZP Stowarzyszenie Prawa Zamówień  
Publicznych 548863

SPZP 548881

STOMATOLOGIA dr n. med. Marek Swoboda 546118

STRZAŁ 548886

SUCHARY SPECJALNE SU-2 PIASTOWSKIE 549832

SUCHARY SPECJALNE SU-3 Z OWOCAMI 549840

SUCHARY SPECJALNE SU-4 Z SUSZONĄ  
WOŁOWINĄ 549842

SUCHARY TATRZAŃSKIE Z SUSZONĄ  
WOŁOWINĄ 549846

SuPeKom 549753

Swim Boost 549888

terrario 545065
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textbookers 546894

THUMBSDOWN 549711

TOSCANIO 550133

turbofrut 548986

Tusio 549795

TWIGGY 548995

U Jędrusia OD 1980 549693

U Jędrusia OD 1980 549695

VacationClub Resort 550242

Vectra. Pierwsza internetowa  
telewizja kablowa. 517145

VELO BANK 548598

VELO BANK 548599

Vibrabalance 549866

VIRTUALIA ART 549119

VOTUM Finance Help 549199

WINDOW OF THE WORLD 549898

WK 549856

WKasa 549854

WKASA 549855

Wróżka Santilla 550245

WS WYTWÓRNIA SYLWETKI 548833

WS 548831

YASNO 549144

YOPE Naturalnie Niezwykłe 549536



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.

1318134 Boncel (2022 11 10) 5
1500633 TalentScope (2019 10 04) 42
1667344 ECO ORIGIN (2022 04 06, 2021 12 16) 1, 39
1699552 HYUNDAI (2022 10 06, 2022 04 08)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 7
1699555 FLEXREPORTER  

(2022 10 07, 2022 04 08)
9, 42

1699685 40 Super Flaming  
(2022 07 29, 2022 02 18)

9, 28, 41

1699718 T (2022 10 18)
CFE: 24.01.03, 27.05.21 25

1699720 MOBI GARDEN (2022 06 28)
CFE: 26.03.04, 27.05.01 6, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 

24, 25, 27,
1699724 GODS & KINGS LINK (2022 07 25, 2022 02 01)

CFE: 01.15.09, 24.17.25, 27.05.10, 
29.01.15

9, 28, 41

1699739 KRESHATIK (2022 10 01, 2022 05 17)
CFE: 05.03.13, 24.03.09, 27.05.01, 29.01.12 30

1699752 DARUPH (2022 08 23, 2022 08 19) 5
1699777 ISOK (2022 09 23)

CFE: 01.15.11, 26.11.02, 27.05.01 34
1699783 ELEVATE (2022 09 21, 

2022 05 06)
3, 6, 9, 20, 21, 27, 35, 

36, 39
1699797 KERATO-LIZ (2022 10 19) 3, 5
1699848 (2022 09 09)

CFE: 28.03.00 9
1699878 40 SUPER FLAME (2022 07 29, 2022 03 17)

CFE: 27.05.02, 27.07.02, 29.01.15 9, 28, 41
1699882 USO PARIS (2022 08 31)

CFE: 26.04.05, 26.11.01, 27.05.01 3
1699907 (2022 09 08)

CFE: 01.15.21, 26.13.25, 29.01.13 9
1699916 (2022 09 09)

CFE: 28.03.00 7, 24
1699934 BELUGA NOBLE BOTANICALS  

(2022 09 19, 2022 08 16)
CFE: 03.09.01, 25.01.15, 26.01.03, 
26.04.05, 27.01.12, 27.05.01

33

1699944 (2022 09 09)
CFE: 28.03.00 7, 24

1699945 (2022 09 09)
CFE: 28.03.00 7, 24

1699967 PRESKEDON (2022 07 04, 2022 03 31) 5
1699968 MABSEN (2022 07 04, 2022 04 01) 5
1699969 MOBIPRES (2022 07 04, 2022 03 31) 5

1699976 DMV DIGITAL (2022 10 10, 2022 07 07)
CFE: 26.03.05, 26.04.19, 
27.05.17, 29.01.12

35, 38, 39, 42

1700010 DOBOCAL (2022 07 04, 2022 03 31) 5
1700022 hanPanda (2022 09 23)

CFE: 03.01.16, 09.07.01, 27.03.01 5, 18, 20
1700044 H (2022 11 04, 2022 05 20)

CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 4
1700061 DMV (2022 10 10, 2022 07 07)

CFE: 26.03.05, 27.05.17, 
29.01.12

35, 38, 39, 42

1700064 DISH MENUKIT  
(2022 06 28, 2022 01 27)

9, 16, 35, 36, 38, 
41, 42, 43, 45

1700073 (2022 09 30)
CFE: 03.01.08, 28.05.00 32

1700078 EDOARDO CARAVELLA NAVIGAZIONE  
(2022 06 14)
CFE: 18.03.14, 26.04.05, 26.11.03, 
27.05.24, 29.01.13

25, 35

1700102 H (2022 11 10, 2022 05 20)
CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 25

1700122 LISIA (2022 07 04, 2022 04 01) 5
1700123 NOFRAC (2022 07 04, 2022 04 01) 5
1700142 bee (2022 02 18, 2021 09 22)

CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 16, 18, 21, 24, 25, 
26, 28, 35

1700210 HZYU (2022 09 30) 6
1700244 MAGIO (2022 09 05)

CFE: 24.17.02, 27.05.01 7, 8, 9, 11
1700263 CYBERGUARDIAN  

(2022 09 30, 2022 03 31)
9, 42

1700264 CYBER GUARDIAN  
(2022 09 30, 2022 03 31)

9, 42

1700300 (2022 09 09)
CFE: 28.03.00 9

1700319 SCARLETT FELICYA ANGELISTA (2022 07 14)
CFE: 25.01.10, 26.04.05, 
27.05.01

5

1700360 RONGFA GLOBAL (2022 11 07)
CFE: 26.03.04, 26.13.25, 27.05.01 6

1700361 (2022 09 09)
CFE: 28.03.00 9

1700364 H (2022 11 10, 2022 05 20)
CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 16

1700365 H (2022 11 10, 2022 05 20)
CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 28
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1700366 H (2022 11 10)
CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 18

1700396 YAMA (2022 09 30, 2022 07 15) 35, 43
1700429 Mighty God of the Seas 

(2022 07 29, 2022 03 11)
9, 28, 41

1700508 HYUNDAI (2022 11 11, 2022 05 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 4

1700509 HYUNDAI (2022 11 11, 2022 05 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 27

1700515 L LX Hausys (2022 11 08, 2022 11 01)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13 18

1700526 CUORI (2022 07 12)
CFE: 27.05.01 7

1700604 SCARLETT FELICYA ANGELISTA (2022 07 14)
CFE: 26.04.07, 27.05.01 3

1700607 INCI (2022 08 05, 2022 03 30) 35, 42, 45

1700634 E.R.M Beauty & Cosmetics (2022 10 14)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12 3

1700647 GOOCHIE (2022 09 21)
CFE: 27.05.01 3

1700729 (2022 06 17)
CFE: 03.01.08, 07.01.08, 
29.01.12

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

1700835 BAOBO (2022 08 31)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 12

1700915 BIALY NALEW (2022 09 30, 2022 08 31)
CFE: 01.15.09, 03.06.06, 05.03.13, 05.07.13, 
11.03.02, 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01

43

1700941 ENERGY FLUID (2022 10 17, 2022 10 17)
CFE: 01.01.01, 01.11.08, 26.04.05, 
27.05.17, 29.01.13

7, 8



Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1667344 

3  1699783, 1699797, 1699882, 1700604, 1700634, 1700647, 1700729 

4  1700044, 1700508 

5  1318134, 1699752, 1699797, 1699967, 1699968, 1699969, 1700010,
 1700022, 1700122, 1700123, 1700319, 1700729 

6  1699720, 1699783, 1700210, 1700360 

7  1699552, 1699916, 1699944, 1699945, 1700244, 1700526, 1700941 

8  1699720, 1700244, 1700941 

9  1699555, 1699685, 1699720, 1699724, 1699783, 1699848, 1699878,
 1699907, 1700064, 1700142, 1700244, 1700263, 1700264, 1700300,
 1700361, 1700429 

11  1699720, 1700244 

12  1700835 

16  1700064, 1700142, 1700364 

18  1699720, 1700022, 1700142, 1700366, 1700515, 1700729 

20  1699720, 1699783, 1700022, 1700729 

21  1699720, 1699783, 1700142, 1700729 

24  1699720, 1699916, 1699944, 1699945, 1700142 

25  1699718, 1699720, 1700078, 1700102, 1700142, 1700729 

26  1700142 

27  1699720, 1699783, 1700509 

28  1699685, 1699724, 1699878, 1700142, 1700365, 1700429, 1700729 

30  1699739 

31  1700729 

32  1700073 

33  1699934 

34  1699777 

35  1699783, 1699976, 1700061, 1700064, 1700078, 1700142, 1700396,
 1700607, 1700729 

36  1699783, 1700064 

38  1699976, 1700061, 1700064 

39  1667344, 1699783, 1699976, 1700061 

41  1699685, 1699724, 1699878, 1700064, 1700429 

42  1500633, 1699555, 1699976, 1700061, 1700064, 1700263, 1700264,
 1700607 

43  1700064, 1700396, 1700915 

45  1700064, 1700607



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.

542986 LITE E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 10 11 29, 30

544453 SKIBICKA ALINA ALTECH
2022 10 25 35, 37, 40

544701 Bayer Oy
2022 11 08 5

531937 Emobility Trading LLC
2022 11 08 9, 12

544213 medi GmbH & Co. KG
2022 11 16 3, 5, 10

544881 BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
2022 11 22 36

546168 USAREK CEZARY WFL GROUP
2022 12 05 20, 35

546402 Papa John’s International, Inc.
2022 12 09 43

546324 STEFAŃSKI TOMASZ
2022 12 12 41
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