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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 16 stycznia 2023 r. Nr ZT3

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) 506837 (220) 2019 11 15
(731) SJG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Non Solo Pizza
(510), (511) 30 Pizze, Makarony, Kluski, Placki, Potrawy na ba-
zie mąki, Bezy, 43 Restauracje, Pizzerie, Spaghetterie, Kawiar-
nie, Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi, Bufety, 
Catering, Dekorowanie żywności, Doradztwo kulinarne, Do-
starczanie informacji o usługach restauracji, barów, Dokony-
wanie rezerwacji restauracji i posiłków.

(210) 513170 (220) 2020 05 05
(731) TATRY SUPER SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska
(540) (znak słowny)
(540) TATRY SUPER SKI
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się 
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, w szczególności: pojazdy 
(skutery) śnieżne, rowery, sanie osobowe (pojazdy), wyciągi 
narciarskie, wyciągi krzesełkowe, 35 reklama, zarządzanie 
w działalności handlowej, administrowanie działalności han-
dlowej, prace biurowe, w szczególności: dystrybucja i roz-
powszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, 
prospektów, broszur), organizowanie wystaw i targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw 
i targów w celach biznesowych i promocyjnych, promocja 
sprzedaży, reklama i usługi reklamowe, reklama radiowa, re-
klama (rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, 
druków, próbek), reklama billboardowa, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynaj-
mowanie nośników reklamowych, reklamy prasowe, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, reklama telewizyjna, 
usługi marketingowe, 39 transport, pakowanie i składowanie 
towarów, organizowanie podróży, w szczególności: informa-
cja turystyczna, informacja o podróżach i transporcie tury-
stycznym, organizowanie wycieczek lądowych i morskich, 
pielgrzymek oraz zwiedzania turystycznego, organizowanie 
wypoczynku grupowego, podróży i turystyki, pośrednictwo 
w sprzedaży usług turystycznych i rekreacyjnych, prowa-
dzenie biur turystycznych, rezerwacja miejsc na wycieczki 
i środki transportu, sprzedaż miejsc na środki transportu, 
usługi w zakresie pilotażu wycieczek, wynajmowanie środ-
ków transportu. usługi przewozowe kolejami linowymi i wy-
ciągami narciarskimi, transport za pomocą kolejek linowych, 
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna, w szczególności: informacja o imprezach rozryw-
kowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, organizowanie 
imprez masowych o charakterze sportowym, rozrywkowym, 
rekreacyjno-wypoczynkowym, szkoleniowym oraz imprez 
okolicznościowych, publicznych konkursów, plebiscytów, 
gali, balów, spektakli i koncertów, organizowanie pokazów 

i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, 
kultury, edukacji i rozrywki, usługi tworzenia publikacji mul-
timedialnych i internetowych, usługi wydawnicze w zakresie 
publikacji książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowa-
nie katalogów, wydawnictw konferencyjnych, broszur, folde-
rów i plakatów, tekstów innych niż reklamowe, publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi w zakresie 
organizowania, prowadzenia i obsługi imprez o charakte-
rze edukacyjnym, naukowym, rozrywkowym i rekreacyj-
nym, zwłaszcza konferencji, kongresów, zjazdów, szkoleń, 
seminariów, wykładów, sympozjów, targów, wystaw oraz 
konkursów, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostęp-
nianie ośrodków rekreacji, sport, rozrywka, instruktaż w za-
kresie sportów zimowych, udostępnianie ośrodków i sprzętu 
do sportów zimowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, w szczególności: 
bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowania, hotele, agen-
cje, pensjonaty, pobyt czasowy, rezerwacje kwater na pobyt 
czasowy, domy turystyczne, usługi związane z działalnością 
hotelarską i gastronomiczną zwłaszcza w zakresie obsługi ru-
chu turystycznego, usługi zakwaterowania, usługi hotelowe.

(210) 519955 (220) 2020 10 26
(731) PARUSZEWSKI PIOTR ECS, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O3OZON

(531) 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.05, 27.07.21, 29.01.14
(510), (511) 6 kratki wentylacyjne z metalu, metalowe 
kratki wentylacyjne do budynków, 11 agregaty klimaty-
zacyjne, aparatura i instalacje chłodnicze, centralne insta-
lacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne 
[do celów przemysłowych], domowe urządzenia klimaty-
zacyjne, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimaty-
zacyjne], instalacje wentylacyjne do kuchni, instalacje wen-
tylacyjne, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, systemy 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia 
chłodnicze, urządzenia centralnego ogrzewania, urządze-
nia chłodnicze do użytku komercyjnego, urządzenia do na-
powietrzania, urządzenia do wentylacji, 19 niemetalowe 
elementy budowlane prefabrykowane, łuki z materiałów 
niemetalowych, niemetalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, materiały budowlane (nie z metalu), 
niemetalowe klapki wentylatorów do budynków, niemeta-
lowe kratki wentylacyjne do budynków.
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(210) 530730 (220) 2021 06 24
(731) SOWIŃSKA BOGUMIŁA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Tajemnice karmy
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobi-
stego, Trening rozwoju osobistego, Usługi edukacyjne w za-
kresie rozwoju duchowego.

(210) 532587 (220) 2021 08 11
(731) KLESZCZ MICHAŁ ACE 24, Straszęcin
(540) (znak słowny)
(540) INTENS
(510), (511) 27 Sztuczna trawa, Dywany, Dywany, chodniki 
i maty, Dywany [tekstylne], Wykładziny podłogowe [dywa-
ny], Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały 
do pokrywania gruntu, Darń sztuczna, Sztuczna darń do po-
krywania nawierzchni do celów sportowych, Sztuczna darń 
do pokrywania nawierzchni do celów rekreacyjnych, Sztucz-
na darń do pokrywania nawierzchni do gier, Sztuczna darń 
do pokrywania nawierzchni dla lekkiej atletyki, Sztuczna darń 
do wykładania nawierzchni terenów rekreacyjnych, Warstwy 
podkładowe i izolacyjne pod sztuczną murawę, Wykładzina 
dywanowa, Wykładzina samochodowa.

(210) 539059 (220) 2022 01 25
(731) HASTON CITY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MASTON
(510), (511) 41 Usługi w zakresie organizowania i obsługi 
przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń 
i zjazdów, nauczania i rozrywki, prowadzenie szkoleń, narad, 
odczytów i spotkań towarzyskich, prowadzenie dyskotek, 
43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Usługi 
hotelarskie, Usługi w zakresie schronisk turystycznych, Usługi 
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołó-
wek, bistro, Usługi cateringowe, Usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, Usługi wynajmowania sal na posiedze-
nia, Usługi campingowe, gastronomiczne, Obsługa przyjęć 
okazjonalnych w zakresie wyżywienia, Rezerwacje hotelowe, 
Obsługa turystów i podróżnych w zakresie wyżywienia i za-
kwaterowania, opieka nad dziećmi, Usługi świadczone przez 
hotele, restauracje, restauracje samoobsługowe, gospody, 
bary szybkiej obsługi, motele, zajazdy, herbaciarnie, winiar-
nie, domy wypoczynkowe, Usługi zakwaterowania tymcza-
sowego świadczone przez obozy wakacyjne.

(210) 539060 (220) 2022 01 25
(731) HASTON CITY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MAREN
(510), (511) 41 Usługi w zakresie organizowania i obsługi 
przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń 
i zjazdów, nauczania i rozrywki, prowadzenie szkoleń, narad, 
odczytów i spotkań towarzyskich, prowadzenie dyskotek, 
43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Usługi 
hotelarskie, Usługi w zakresie schronisk turystycznych, Usługi 
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołó-
wek, bistro, Usługi cateringowe, Usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, Usługi wynajmowania sal na posiedze-
nia, Usługi campingowe, gastronomiczne, Obsługa przyjęć 
okazjonalnych w zakresie wyżywienia, Rezerwacje hotelowe, 
Obsługa turystów i podróżnych w zakresie wyżywienia i za-
kwaterowania, opieka nad dziećmi, Usługi świadczone przez 

hotele, restauracje, restauracje samoobsługowe, gospody, 
bary szybkiej obsługi, motele, zajazdy, herbaciarnie, winiar-
nie, domy wypoczynkowe, Usługi zakwaterowania tymcza-
sowego świadczone przez obozy wakacyjne.

(210) 539062 (220) 2022 01 25
(731) HASTON CITY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ASTON PARK
(510), (511) 41 Usługi w zakresie organizowania i obsługi 
przyjęć i balów, konferencji, sympozjów, wykładów, szkoleń 
i zjazdów, nauczania i rozrywki, prowadzenie szkoleń, narad, 
odczytów i spotkań towarzyskich, prowadzenie dyskotek, 
43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, Usługi 
hotelarskie, Usługi w zakresie schronisk turystycznych, Usługi 
w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, barów, stołó-
wek, bistro, Usługi cateringowe, Usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, Usługi wynajmowania sal na posiedze-
nia, Usługi campingowe, gastronomiczne, Obsługa przyjęć 
okazjonalnych w zakresie wyżywienia, Rezerwacje hotelowe, 
Obsługa turystów i podróżnych w zakresie wyżywienia i za-
kwaterowania, opieka nad dziećmi, Usługi świadczone przez 
hotele, restauracje, restauracje samoobsługowe, gospody, 
bary szybkiej obsługi, motele, zajazdy, herbaciarnie, winiar-
nie, domy wypoczynkowe, Usługi zakwaterowania tymcza-
sowego świadczone przez obozy wakacyjne.

(210) 539686 (220) 2022 02 09
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PARABIS
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Leki 
wzmacniające, Leki pomocnicze do celów medycznych, Od-
żywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe.

(210) 539687 (220) 2022 02 09
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) TAMIC
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Leki 
wzmacniające, Leki pomocnicze do celów medycznych, Od-
żywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe.

(210) 539921 (220) 2022 02 15
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBUM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, 
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Produkty farmaceutyczne przeznaczone do uśmierzania 
lub łagodzenia bólu, Leki dla ludzi, Suplementy diety, Środki 
przeciwbólowe, Środki przeciwmigrenowe, Środki przeciw-
gorączkowe, Wyroby medyczne w postaci tabletek, kap-
sułek, syropów, zawiesin i żeli, Czopki, Maści do celów far-
maceutycznych, Pastylki, pigułki, tabletki i syropy do celów 
farmaceutycznych, Żele do celów farmaceutycznych i leczni-
czych, Zawiesiny do celów farmaceutycznych i leczniczych, 
Kapsułki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, Tabletki 
przeciwbólowe, Tabletki przeciwgorączkowe, Tabletki sto-
sowane w bólach migrenowych, Żele przeciwbólowe, Żele 
przeciwgorączkowe, Zawiesiny przeciwbólowe, Zawiesiny 
przeciwgorączkowe, Preparaty farmaceutyczne zawierające 
niesteroidowe leki przeciwzapalne.

(210) 540995 (220) 2022 03 16
(731) KOZAK MARIUSZ SOUL-KOZAK, Franciszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOUL KOZAK

(531) 02.01.01, 02.01.07, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 12 Rowery, Części konstrukcyjne rowerów, Piasty 
do rowerów, Części i akcesoria do pojazdów.

(210) 541192 (220) 2022 03 25
(731) ODWIERTY.EU SPÓŁKA AKCYJNA, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) ODWIERTY.EU
(510), (511) 11 Chłodnie, Filtry do wody pitnej, Filtry mem-
branowe odwróconej osmozy do oczyszczania wody, Insta-
lacje do dystrybucji wody, Instalacje do automatycznego 
podlewania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje 
do uzdatniania wody, Kotły grzewcze, Pompy ciepła, Urzą-
dzenia do ujęcia wody, Zmiękczacze wody, 37 Naprawa 
pomp, Naprawa urządzeń do nawadniania, Konserwacja ru-
rociągów, Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie i na-
prawa urządzeń klimatyzacyjnych, Konsultacje budowlane, 
Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi hydrauliczne, Wynajem pomp do dre-
nażu, Budownictwo.

(210) 541978 (220) 2022 04 13
(731) ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 
27.05.08, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24

(510), (511) 7 Maszyny do sortowania dla przemysłu, Ma-
szyny podziałowe, Maszyny ssące do celów przemysłowych, 
Maszyny tnące korygujące rozmiary dla celów przemysło-
wych, Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, Na-

rzędzia [części maszyn], Noże [części maszyn], Obrabiarki, 
Obudowy [części maszyn], Pakowarki, Pasy do maszyn, 
Pasy do przenośników, Podajniki [części maszyn], Podno-
śniki [urządzenia], Podstawy [statywy maszyn], Przenośniki, 
Rampy załadunkowe, Suporty [części maszyn], Transpor-
tery pneumatyczne, Uchwyty części maszyn, Urządzenia 
podnośnikowe, Regulatory do użytku w automatyce prze-
mysłowej, Roboty przemysłowe, Roboty paletyzujące, Ro-
boty transportowe, Roboty spawalnicze, Roboty do obsługi 
maszyn, Roboty do klejenia, Roboty do dystrybucji kleju, 
Roboty malujące, Roboty do przekładania i pakowania pro-
duktów, Regulatory do użytku w automatyce przemysłowej, 
Zestawy robotów przemysłowych oraz maszyn przemysło-
wych do sortowania, pakowania, podawania, podnoszenia, 
podtrzymywania oraz transportu produktów, 9 Instalacje 
elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, Operacyjne systemy przemysło-
we, Systemy i urządzenia służące do sterowania i wizualizacji 
procesów produkcji, Instalacje elektryczne zapobiegające 
włamaniom, Oprogramowanie sprzętowe, Elektroniczne 
systemy kontrolne do maszyn, Oprogramowanie użytkowe 
do robotów, Systemy i urządzenia do sterowania i monitorin-
gu procesów produkcji, sortowania, pakowania, podawania, 
podnoszenia, podtrzymywania oraz transportu produktów, 
Urządzenia i aparatura do zdalnego sterowania, Urządzenia 
do transmisji danych, Urządzenia do bezprzewodowej trans-
misji danych, Urządzenia do przewodowej transmisji danych, 
Programy komputerowe, 42 Doradztwo w zakresie projek-
towania i rozbudowy robotów, zestawów robotów i maszyn 
oraz instalacji przemysłowych, Projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie systemów przemysłowych, 
w szczególności instalacji z udziałem robotów lub zestawów 
robotów, Projektowanie systemów przemysłowych do ste-
rowania i monitoringu procesów produkcji, sortowania, pa-
kowania, podawania, podnoszenia, podtrzymywania oraz 
transportu produktów, Doradztwo w dziedzinie sztucznej 
inteligencji, Opracowywanie projektów technicznych, Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii, Usługi doradztwa technologicznego na po-
trzeby transformacji cyfrowej, Usługi konsultacyjne w dzie-
dzinie technologii informacyjnej, Instalacja oprogramowania 
sprzętowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania kompu-
terowego dla systemów komputerowych.

(210) 542684 (220) 2022 05 04
(731) DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BL BUKOWY LAS

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11, 05.01.03, 05.01.05, 20.07.02
(510), (511) 9 Zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, 
w tym płyty fonograficzne, płyty CD i DVD, Dyski optyczne 
przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedial-
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nych, Nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie 
przystosowanym do odtwarzania przez komputery i telefo-
ny komórkowe, audiobooki, e-booki, programy kompute-
rowe, w tym oprogramowanie do odtwarzania e-booków, 
Programy multimedialne, 16 Papier i wyroby z papieru, Książ-
ki, Druki, Albumy, Czasopisma, Publikacje i wydawnictwa cy-
kliczne i okazjonalne, Fotografie, Reprodukcje, Reprodukcje 
graficzne, Materiały piśmienne, Afisze, Plakaty, Bilety, Foldery 
drukowane, Broszury, Prospekty, Katalogi, Materiały informa-
cyjne i reklamowe z papieru, Ulotki, Zakładki, Kalendarze, 
Notatniki, Notesy podręczne, Okładki na książki, Obwoluty, 
Teczki papierowe, Nalepki, Taśma pakowa, Opakowania pa-
pierowe, Gadżety w postaci długopisów, Pióra i długopisy, 
35 Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej (w tym mediów społecznościowych i na stronie inter-
netowej), telewizyjnej, radiowej, Reklama korespondencyjna, 
Reklamy prasowe, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, 
banerów), Dystrybucja upominków reklamowych, tworzenie 
i dystrybucja newsletterów reklamowych, tworzenie i dys-
trybucja filmów reklamowych, tworzenie podcastów rekla-
mowych, organizowanie spotkań reklamowych, organizo-
wanie konkursów reklamowych, organizowanie wieczorów 
wydawniczych o charakterze reklamowym, 38 Usługi do-
starczania za pośrednictwem sieci komputerowych plików 
muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych 
oraz plików i programów multimedialnych w formatach 
przystosowanych do odtwarzania i odczytu przez kompu-
tery i telefony komórkowe, w tym e-booków i audiobooków, 
40 Usługi w zakresie tłoczenia płyt, Drukowanie, 41 Usługi 
wydawnicze, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów in-
nych niż reklamowe, Publikacje on-line książek i periodyków, 
Publikowanie blogów internetowych, Publikowanie e-bo-
oków i audiobooków, Udostępnianie utworów tekstowych, 
wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów 
multimedialnych, e-booków i audiobooków na portalach 
i stronach internetowych, publikowanie relacji ze spotkań, 
45 Usługi administrowania prawami własności intelektualnej 
i udzielania licencji w zakresie praw własności intelektualnej, 
Usługi pośrednictwa w obrocie prawami własności intelek-
tualnej, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Usłu-
gi prawne w zakresie ochrony praw autorów, producentów 
i wykonawców w dziedzinie literatury, muzyki, filmu, video.

(210) 542686 (220) 2022 05 04
(731) DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUKOWY LAS

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11, 05.01.03, 05.01.05
(510), (511) 9 Zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, 
w tym płyty fonograficzne, płyty CD i DVD, Dyski optyczne 
przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedial-
nych, Nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie 
przystosowanym do odtwarzania przez komputery i telefo-
ny komórkowe, audiobooki, e-booki, programy kompute-
rowe, w tym oprogramowanie do odtwarzania e-booków, 
Programy multimedialne, 16 Papier i wyroby z papieru, Książ-
ki, Druki, Albumy, Czasopisma, Publikacje i wydawnictwa cy-
kliczne i okazjonalne, Fotografie, Reprodukcje, Reprodukcje 
graficzne, Materiały piśmienne, Afisze, Plakaty, Bilety, Foldery 
drukowane, Broszury, Prospekty, Katalogi, Materiały informa-

cyjne i reklamowe z papieru, Ulotki, Zakładki, Kalendarze, 
Notatniki, Notesy podręczne, Okładki na książki, Obwoluty, 
Teczki papierowe, Nalepki, Taśma pakowa, Opakowania pa-
pierowe, Gadżety w postaci długopisów, Pióra i długopisy, 
35 Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej (w tym mediów społecznościowych i na stronie inter-
netowej), telewizyjnej, radiowej, Reklama korespondencyjna, 
Reklamy prasowe, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, 
banerów), Dystrybucja upominków reklamowych, tworzenie 
i dystrybucja newsletterów reklamowych, tworzenie i dys-
trybucja filmów reklamowych, tworzenie podcastów rekla-
mowych, organizowanie spotkań reklamowych, organizo-
wanie konkursów reklamowych, organizowanie wieczorów 
wydawniczych o charakterze reklamowym, 38 Usługi do-
starczania za pośrednictwem sieci komputerowych plików 
muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych 
oraz plików i programów multimedialnych w formatach 
przystosowanych do odtwarzania i odczytu przez kompu-
tery i telefony komórkowe, w tym e-booków i audiobooków, 
40 Usługi w zakresie tłoczenia płyt, Drukowanie, 41 Usługi 
wydawnicze, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów in-
nych niż reklamowe, Publikacje on-line książek i periodyków, 
Publikowanie blogów internetowych, Publikowanie e-bo-
oków i audiobooków, Udostępnianie utworów tekstowych, 
wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów 
multimedialnych, e-booków i audiobooków na portalach 
i stronach internetowych, publikowanie relacji ze spotkań, 
45 Usługi administrowania prawami własności intelektualnej 
i udzielania licencji w zakresie praw własności intelektualnej, 
Usługi pośrednictwa w obrocie prawami własności intelek-
tualnej, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Usłu-
gi prawne w zakresie ochrony praw autorów, producentów 
i wykonawców w dziedzinie literatury, muzyki, filmu, video.

(210) 542688 (220) 2022 05 04
(731) DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b

(531) 27.05.01, 26.13.99
(510), (511) 9 Zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, 
w tym płyty fonograficzne, płyty CD i DVD, Dyski optyczne 
przeznaczone do odtwarzania w urządzeniach multimedial-
nych, Nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie 
przystosowanym do odtwarzania przez komputery i telefo-
ny komórkowe, audiobooki, e-booki, programy kompute-
rowe, w tym oprogramowanie do odtwarzania e-booków, 
Programy multimedialne, 16 Papier i wyroby z papieru, Książ-
ki, Druki, Albumy, Czasopisma, Publikacje i wydawnictwa cy-
kliczne i okazjonalne, Fotografie, Reprodukcje, Reprodukcje 
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graficzne, Materiały piśmienne, Afisze, Plakaty, Bilety, Foldery 
drukowane, Broszury, Prospekty, Katalogi, Materiały informa-
cyjne i reklamowe z papieru, Ulotki, Zakładki, Kalendarze, 
Notatniki, Notesy podręczne, Okładki na książki, Obwoluty, 
Teczki papierowe, Nalepki, Taśma pakowa, Opakowania pa-
pierowe, Gadżety w postaci długopisów, Pióra i długopisy, 
35 Reklama, Reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej (w tym mediów społecznościowych i na stronie inter-
netowej), telewizyjnej, radiowej, Reklama korespondencyjna, 
Reklamy prasowe, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, 
banerów), Dystrybucja upominków reklamowych, tworzenie 
i dystrybucja newsletterów reklamowych, tworzenie i dys-
trybucja filmów reklamowych, tworzenie podcastów rekla-
mowych, organizowanie spotkań reklamowych, organizo-
wanie konkursów reklamowych, organizowanie wieczorów 
wydawniczych o charakterze reklamowym, 38 Usługi do-
starczania za pośrednictwem sieci komputerowych plików 
muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych 
oraz plików i programów multimedialnych w formatach 
przystosowanych do odtwarzania i odczytu przez kompu-
tery i telefony komórkowe, w tym e-booków i audiobooków, 
40 Usługi w zakresie tłoczenia płyt, Drukowanie, 41 Usługi 
wydawnicze, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów in-
nych niż reklamowe, Publikacje on-line książek i periodyków, 
Publikowanie blogów internetowych, Publikowanie e-bo-
oków i audiobooków, Udostępnianie utworów tekstowych, 
wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów 
multimedialnych, e-booków i audiobooków na portalach 
i stronach internetowych, publikowanie relacji ze spotkań, 
45 Usługi administrowania prawami własności intelektualnej 
i udzielania licencji w zakresie praw własności intelektualnej, 
Usługi pośrednictwa w obrocie prawami własności intelek-
tualnej, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Usłu-
gi prawne w zakresie ochrony praw autorów, producentów 
i wykonawców w dziedzinie literatury, muzyki, filmu, video.

(210) 543181 (220) 2022 05 18
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga KIEŁBASA ŁYSECKA z szynką  

PYSZNA do KANAPEK

(531) 05.03.11, 08.05.04, 25.01.15, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.08, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 29 Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, 35 Badania opi-
nii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w dzia-
łalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw 
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy 
towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, 

Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprze-
daż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożli-
wiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hur-
towni, sklepach, przez Internet z: kiełbaski w cieście, kiełbasy.

(210) 544144 (220) 2022 06 15
(731) PIASECKI MIROSŁAW, Wrocław;
SOKÓŁ-WOŹNIAK JOANNA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) geo mat
(510), (511) 9 Oprogramowanie wspomagające, Opro-
gramowanie miernicze, Oprogramowanie do zarządzania 
danymi, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plika-
mi oraz do baz danych, Oprogramowanie wspomagają-
ce projektowanie, Oprogramowanie do opracowywania 
wyników pomiarów geologicznych, Oprogramowanie 
do opracowywania dokumentacji badań geotechnicznych, 
Oprogramowanie do opracowywania dokumentacji ba-
dań hydrogeologicznych, Oprogramowanie do opracowy-
wania dokumentacji badań złożowych, Oprogramowanie 
do opracowywania dokumentacji badań geologicznych, 
42 Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie 
pomiarów geofizycznych, Pomiary lub badania geologicz-
ne, Pomiary gruntów i dróg, Usługi w zakresie miernictwa 
i eksploracji, Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS].
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 544360 (220) 2022 06 22
(731) RADWAN ELŻBIETA GRAŻYNA, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wołomin pozytywny

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

(510), (511) 25 Odzież codzienna, Odzież wiatroszczelna, 
Okrycia głowy z daszkiem, Obuwie do uprawiania sportów, 
Obuwie inne niż sportowe, Koszule sportowe, Komplety 
sportowe, Czapki sportowe, Odzież, Odzież treningowa, 
Obuwie do celów rekreacji, Koszulki, Kurtki, Szaliki, szaliki 
rurkowe, 28 Sprzęt sportowy, Maskotki, Gry, Gry planszowe, 
gry sportowe, Gry towarzyskie, 35 Publikowanie materiałów 
reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej i materia-
łów reklamowych, Usługi menedżerskie, Organizacja targów 
handlowych, Organizacja wystaw do celów reklamowych, 
Zarządzanie biznesowe, Marketing imprez i wydarzeń, Roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, Promowanie 
zawodów, wydarzeń sportowych, wydarzeń kulturalnych, 
społecznych i naukowych, Promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń, 41 Edukacja, Obozy 
sportowe, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sporto-
wych i rekreacyjnych, Organizowanie imprez w celach kul-
turalnych, naukowych rozrywkowych, Usługi wydawnicze, 
Elektroniczne usługi wydawnicze, Dostarczanie informacji 
na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie informacji 
na temat aktywności sportowych, Świadczenie usług spor-
towych i rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, Udostępnianie wydarzeń za pomocą strony 
internetowej, social mediów, Organizacja i prowadzenie kon-
gresów, seminariów, sympozjów, konferencji.
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(210) 545270 (220) 2022 07 18
(731) TIER INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TC Media
(510), (511) 35 Doradztwo marketingowe w zakresie me-
diów społecznościowych, Doradztwo w zakresie marke-
tingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, Informacja marke-
tingowa, Marketing internetowy, Marketing ukierunkowany, 
Ocena statystyczna danych marketingowych, Organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Organizacja 
subskrypcji pakietów medialnych, Pisanie tekstów reklamo-
wych do celów reklamowych i promocyjnych, Pośrednicze-
nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie sprze-
daży przy użyciu mediów audiowizualnych, Przygotowy-
wanie planów marketingowych, Reklama, Reklama i marke-
ting, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Reklama online za pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama w In-
ternecie dla osób trzecich, Reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, Rozwój planu marketingowego, Testowa-
nie marki, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, Usługi badań rynku dotyczące mediów 
nadawczych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi re-
klamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, Usługi reklamy graficznej, Usługi re-
lacji z mediami, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama 
i promocja), Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi 
marketingu bezpośredniego, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich.

(210) 545775 (220) 2022 08 01
(731) OBUKHOVSKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 22 BEAUTY ZONE Anna OBUKHOVSKA
(510), (511) 26 Sztuczne włosy do japońskich fryzur, 44 Usłu-
gi fryzjerskie (damskie), Usługi w zakresie makijażu perma-
nentnego.

(210) 545793 (220) 2022 08 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY ARGENTYŃSKIE 185 G MIĘSA 

NA 100 G PRODUKTU wysoka zawartość białka  
BEZ DODATKU FOSFORANÓW

(531) 08.05.03, 05.01.03, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02, 24.07.01, 
05.03.13, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 545794 (220) 2022 08 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY FRANCUSKIE 185 G MIĘSA  

NA 100 G PRODUKTU wysoka zawartość białka  
BEZ DODATKU FOSFORANÓW

(531) 05.01.03, 05.03.13, 08.05.03, 24.07.01, 25.01.15, 26.04.02, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 545795 (220) 2022 08 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY HISZPAŃSKIE 182 G MIĘSA  

NA 100 G PRODUKTU wysoka zawartośc białka  
BEZ DODATKU FOSFORANÓW

(531) 05.01.03, 05.03.13, 08.05.03, 24.07.01, 25.01.19, 26.04.02, 
27.07.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 545796 (220) 2022 08 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW KABANOSY POLSKIE 185 G MIĘSA  
NA 100 G PRODUKTU wysoka zawartość białka  
BEZ DODATKU FOSFORANÓW

(531) 05.01.03, 05.03.13, 08.05.03, 24.07.01, 25.01.19, 26.04.02, 
27.07.01, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 546158 (220) 2022 08 15
(731) FIJAŁKOWSKI PIOTR IRRATIONAL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zależy co

(531) 24.15.02, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Podcasty.

(210) 546866 (220) 2022 09 05
(731) PL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i.PL

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Biuletyny informacyjne, Czasopisma [periody-
ki], Drukowane komunikaty prasowe, Gazety, Ilustrowane al-
bumy, Książki, Periodyki, Publikacje drukowane, Publikacje re-
klamowe, Katalogi, Broszury, Druki, Afisze, plakaty, Plakaty z pa-
pieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Drukowane mate-
riały edukacyjne, Materiały drukowane, Periodyki drukowane, 
Publikacje periodyczne drukowane, 35 Dystrybucja materia-
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Ofero-
wanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Dystrybucja materiałów promocyjnych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, 
Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marke-
tingu i publicity, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób 
trzecich przez Internet, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, 
Reklama, Reklama i marketing, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyj-
nych i próbek], Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Badania opinii 
publicznej, Badania rynku i badania marketingowe, Badania 

rynku do celów reklamowych, Badanie rynku, Przygotowywa-
nie reklam, Publikacja reklam, 38 Cyfrowa transmisja danych 
za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie wiadomości za po-
średnictwem środków elektronicznych, Elektroniczna transmi-
sja wiadomości i danych, Elektroniczna transmisja i retransmi-
sja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, 
Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji 
medialnych treści rozrywkowych, Organizowanie [zapew-
nianie] usług konferencji elektronicznych, Przekazywanie in-
formacji za pomocą środków elektronicznych, Transmisja da-
nych, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Usługi nadawcze, 
Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Emisja 
programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życze-
nie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], Emisja progra-
mów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, Przesyłanie 
danych za pośrednictwem środków elektronicznych, Usługi 
agencji prasowych, Usługi komputerowych tablic ogłoszeń, 
41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, Multimedialne wydania czasopism, Mul-
timedialne wydania gazet, Multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, Publikacja czasopism, Publikacja 
gazet elektronicznych online, Publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Publikowanie, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Sprawozdania wiadomo-
ści, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostępnianie 
biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej, Udostęp-
nianie elektronicznych publikacji on-line, Usługi agencji w za-
kresie sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, Usługi 
dziennikarskie, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi reporterskie, 
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywko-
wych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Publikowanie elek-
troniczne, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i bro-
szur, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowanie 
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowa-
nie druków w formie elektronicznej w Internecie, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].

(210) 547141 (220) 2022 09 13
(731) SAWICKI JANUSZ, Kamieniec Wrocławski
(540) (znak słowny)
(540) CASA DE LA MUSICA
(510), (511) 41 Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, Usługi w zakresie organizowa-
nia widowisk kulturalnych, Warsztaty w celach kulturalnych, 
Imprezy kulturalne, Usługi klubowe [rozrywka], Usługi w za-
kresie rozrywki, Zapewnianie rozrywki na żywo, Organizo-
wanie rozrywki wizualnej i muzycznej, Występy muzyczne 
na żywo, Zapewnianie muzyki na żywo, Pokazy taneczne 
na żywo, Didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, Zapew-
nianie imprez rekreacyjnych, 43 Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracyjne z akompaniamentem muzycznym, Usługi ka-
teringowe, Usługi kawiarni, Bary, Usługi w zakresie bankie-
tów, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi barów typu fast-food 
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Udostępnianie obiektów na imprezy, Zapewnianie jedzenia 
i napojów na imprezy firmowe, Doradztwo kulinarne, Wyna-
jem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu 
do podawania jedzenia i napojów.
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(210) 547142 (220) 2022 09 13
(731) SAWICKI JANUSZ, Kamieniec Wrocławski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASA DE LA MUSICA

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 41 Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, Usługi w zakresie organizowa-
nia widowisk kulturalnych, Warsztaty w celach kulturalnych, 
Imprezy kulturalne, Usługi klubowe [rozrywka], Usługi w za-
kresie rozrywki, Zapewnianie rozrywki na żywo, Organizo-
wanie rozrywki wizualnej i muzycznej, Występy muzyczne 
na żywo, Zapewnianie muzyki na żywo, Pokazy taneczne 
na żywo, Didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, Zapew-
nianie imprez rekreacyjnych, 43 Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracyjne z akompaniamentem muzycznym, Usługi ka-
teringowe, Usługi kawiarni, Bary, Usługi w zakresie bankie-
tów, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi barów typu fast-food 
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Udostępnianie obiektów na imprezy, Zapewnianie jedzenia 
i napojów na imprezy firmowe, Doradztwo kulinarne, Wyna-
jem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu 
do podawania jedzenia i napojów.

(210) 547197 (220) 2022 09 14
(731) SMART KID SPÓŁKA AKCYJNA, Borzęcin Mały 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART KID

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, Pasy 
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, Pasy bezpie-
czeństwa do pojazdów do użytku wraz z fotelikami bez-
pieczeństwa, Foteliki dla dzieci do pojazdów, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz internetowej pasów 
bezpieczeństwa do pojazdów, pasów bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, pasów bezpieczeństwa do pojazdów 
do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, fotelików dla 
dzieci do pojazdów.

(210) 547333 (220) 2022 09 20
(731) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMICKIE RADIO LUZ 91.6FM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.23, 26.13.25, 27.07.01
(510), (511) 18 Plecaki, torby, 21 Kubki, 35 Reklama radiowa, 
rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, 
prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, badanie 

rynku i opinii publicznej, opracowanie i produkcja reklam 
radiowych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszech-
nianie programów i materiałów reklamowych, informacja 
handlowa i biznesowa, 38 Emisja programów radiowych, 
przesyłanie informacji drogą radiową i Internetem, komu-
nikacja radiowa i internetowa oraz rozpowszechnianie pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie i organi-
zowanie transmisji, retransmisja programów, opracowanie 
i przekazywanie wiadomości, 41 Rozrywka, organizowanie 
widowisk, pokazów, spektakli, koncertów, wystaw i imprez 
rozrywkowych, udostępnianie nagranych nośników obrazu 
i dźwięku, organizowane i rozpowszechnianie programów 
edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja i montaż progra-
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych.

(210) 547334 (220) 2022 09 20
(731) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMICKIE RADIO LUZ 91.6FM

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 27.07.01, 26.13.25
(510), (511) 18 Plecaki, torby, 21 Kubki, 35 Reklama radiowa, 
rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, 
prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, badanie 
rynku i opinii publicznej, opracowanie i produkcja reklam 
radiowych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszech-
nianie programów i materiałów reklamowych, informacja 
handlowa i biznesowa, 38 Emisja programów radiowych, 
przesyłanie informacji drogą radiową i Internetem, komu-
nikacja radiowa i internetowa oraz rozpowszechnianie pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie i organi-
zowanie transmisji, retransmisja programów, opracowanie 
i przekazywanie wiadomości, 41 Rozrywka, organizowanie 
widowisk, pokazów, spektakli, koncertów, wystaw i imprez 
rozrywkowych, udostępnianie nagranych nośników obrazu 
i dźwięku, organizowane i rozpowszechnianie programów 
edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja i montaż progra-
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych.

(210) 547403 (220) 2022 09 21
(731) EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) workeo part time jobs
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25, 
24.15.01

(510), (511) 9 Mobilne aplikacje dotyczące pośrednictwa 
pracy, 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pra-
cowników, usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi w za-
kresie pracowników tymczasowych, usługi w zakresie reloka-
cji pracowników, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk 
pracy i rekrutacji personelu, agencje pośrednictwa pracy.

(210) 547417 (220) 2022 09 21
(731) COMMUNITY DEVELOPMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ostrowiec Świętokrzyski

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMMUNITY Development

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 02.01.23, 26.01.01, 
26.01.03, 26.04.05, 26.05.01, 05.01.16

(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą polegającą na przedsięwzięciach 
inwestycyjnych w celu budowy i przygotowania obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży, wynajmo-
wania, użyczania, Reklama i promocja obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą polega-
jącą na procesie inwestycyjnym w zakresie nieruchomości, 
Zarządzanie i administrowanie sprzedażą: nieruchomości, 
lokali usługowych, lokali mieszkalnych, lokali niemieszkal-
nych, nieruchomości gruntowych, lokali biurowych, Usługi 
w zakresie oceny kosztów, 36 Usługi w zakresie nierucho-
mości, Usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz 
obsługi nieruchomości, Pośrednictwo w sprawach obro-
tu nieruchomościami, Usługi i pośrednictwo finansowe, 
ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 
Usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz majątkiem, 
Usługi wyceny mienia i majątku, Obrót nieruchomościami, 
Wynajem, dzierżawa nieruchomości, Wynajem i dzierżawa 
nieruchomości gruntowych, lokali biurowych, handlowych 
w ramach działalności centrów handlowych, Zarządzanie 
nieruchomościami, Zarządzanie budynkami biurowymi, 
handlowymi, usługowymi i mieszkalnymi, Administrowa-
nie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Analizy finan-
sowe, Dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieru-
chomości, Wycena majątku nieruchomego, Pośrednictwo 
w sprawach majątku nieruchomego, Finansowanie w tym 
pożyczki, Sponsorowanie finansowe, Wynajmowanie miesz-
kań, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych, Zarządzanie 
majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym, Usłu-
gi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie wycen, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Pobieranie czynszu, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nie-
ruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finan-
sowanie projektów deweloperskich, Nabywanie nierucho-
mości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania 
w zakresie operacji budowlanych, Pobieranie czynszów, Po-
moc w zakupie nieruchomości, Powiernictwo nieruchomo-
ści, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 

Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi 
kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, 
Usługi nabywania nieruchomości, Usługi pośrednictwa fi-
nansowego w zakresie nieruchomości, Usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem, Usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszka-
niowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie kompleksów budynków, Wynajmowanie 
centrów handlowych, Oszacowania majątku nieruchomego 
(nieruchomości), Ocena i wycena nieruchomości, Ocena 
finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu 
naftowego, gazowego i wydobywczego, Usługi w zakre-
sie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami 
w majątek nieruchomy, Zarządzanie budynkami, Usługi 
sprzedaży: nieruchomości, lokali usługowych, lokali miesz-
kalnych, lokali niemieszkalnych, nieruchomości grunto-
wych, lokali biurowych, lokali handlowych, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami, lokalami usługowymi, lokalami 
mieszkalnymi, lokalami niemieszkalnymi, nieruchomościami 
gruntowymi, lokalami biurowymi, lokalami handlowymi, 
Sprzedaż lub wynajem powierzchni użytkowej wytworzo-
nej w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, 37 Usługi 
budowlane, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli miesz-
kaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi w zakresie realizacji 
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegają-
cymi na budowie i przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Usługi remontowe budowli i budynków, dróg, mostów, 
ogrodzeń, Usługi remontowe pomieszczeń mieszkalnych, 
niemieszkalnych, biurowych, usługowych, Naprawy obiek-
tów, Usługi ogólnobudowlane i konstrukcyjne, Roboty 
ogólnobudowlane, Montaż [instalacja] konstrukcji budyn-
ków i instalacji w budynkach, Usługi deweloperskie tj. usługi 
związane z budową obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instala-
cji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych 
i wodnych, Informacja budowlana, Nadzór budowlany, Usłu-
gi zarządzania budową, Zarządzanie projektami na miejscu 
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Doradztwo 
budowlane, 42 Usługi projektowe w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury, Projektowanie konstrukcji, 
budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz 
technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie 
architektury, planowania urbanistycznego, Ekspertyzy inży-
nieryjne i badania techniczne związane z pracami budow-
lanymi, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych 
wraz z infrastrukturą, Architektura, Projektowanie budyn-
ków, Projektowanie dekoracji wnętrz, Usługi projektowania, 
Usługi w zakresie projektowania.

(210) 547728 (220) 2022 09 30
(731) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ziaja naturalnie nawilżamy
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, środki do mycia i pie-
lęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do wło-
sów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, 
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny 
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu, 
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty 
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po gole-
niu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki 
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki 
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do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe,  
5 Produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosme-
tyczne o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia 
i pielęgnacji włosów, preparaty antybakteryjne, produkty 
higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i hi-
gienie osobistej, środki dezynfekcyjne.

(210) 547744 (220) 2022 10 03
(731) BANK BFG SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VeloBank
(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 identyfika-
cyjne, Karty z pamięcią lub mikroprocesorem, Karty kre-
dytowe i bankomatowe, Karty inteligentne (z obwodami 
scalonymi, zintegrowanymi), Oprogramowanie kompute-
rowe do obsługi bankowości elektronicznej, Elektroniczne 
nośniki danych, 35 Usługi w zakresie doradztwa w zarzą-
dzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, Udzielanie 
informacji i porad gospodarczych, Prognozy ekonomiczne, 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca za-
kładania banków i spółek prawa handlowego, Prowadzenie 
rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz uczest-
ników funduszy inwestycyjnych, 36 Usługi bankowe i fi-
nansowe, Usługi bankowe i finansowe przy użyciu technik 
i technologii teleinformatycznych oraz mobilnych technik 
i technologii teleinformatycznych, Działalność finanso-
wa i monetarna, Usługi w zakresie konsultacji, doradztwa 
i informacji w sprawach finansowych, Pomoc w gospoda-
rowaniu finansami odbiorców usług bankowych, Analizy 
finansowe, Emisja oraz obsługa kart kredytowych i debeto-
wych, bonów, czeków podróżnych, Emisja i obrót papie-
rami wartościowymi, Wycena finansowa i pośrednictwo 
giełdowe, Usługi inwestycyjne, Usługi w zakresie funduszy 
inwestycyjnych, Prowadzenie rachunków bankowych, Ob-
sługa oraz przyjmowanie lokat terminowych i wkładów 
oszczędnościowych, Otwieranie akredytyw, Udzielanie kre-
dytów oraz pożyczek, Transakcje finansowe i elektroniczny 
transfer kapitału, Usługi maklerskie, Pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, Usługi powiernicze i depozytowe, Wymiana wa-
lut, Operacje wekslowe i czekowe, Udostępnianie skrytek 
sejfowych, Nabywanie i zbywanie wierzytelności pienięż-
nych oraz nieruchomości, Rozliczenia pieniężne, Udzielanie 
kredytów i pożyczek, Udzielanie i potwierdzanie poręczeń, 
Obrót wartościami dewizowymi i papierami wartościowy-
mi, Obsługa finansowa obrotów za granicą, Prowadzenie 
kont depozytowych papierów wartościowych, Przechowy-
wanie przedmiotów i papierów wartościowych, Doradztwo 
bankowe i ubezpieczeniowe, Zbieranie zamówień na usłu-
gi w zakresie funduszy emerytalnych i zawierania umów 
członkowskich, Pełnienie funkcji depozytariusza funduszy 
emerytalnych i inwestycyjnych, Administrowanie fundu-
szami na zlecenie organów państwowych i innych osób, 
Przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania oraz zapi-
sów na jednostki uczestnictwa lub na certyfikaty inwesty-
cyjne w funduszach inwestycyjnych, Zamiana wierzytelno-
ści na składniki majątku dłużnika, Skup i sprzedaż wartości 
dewizowych, Pośrednictwo w dokonywaniu przekazów 
pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 45 Usłu-
gi prawne w zakresie zakładania banków.

(210) 547805 (220) 2022 10 04
(731) WYTWÓRNIA PĄCZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA MAKARONIKÓW 2021 R.

(531) 08.01.09, 08.01.10, 25.01.01, 25.07.21, 26.05.06, 27.05.01, 
27.07.01, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.15

(510), (511) 30 ciasteczka makaroniki francuskie.

(210) 547822 (220) 2022 10 04
(731) JÓZWIK PATRYCJA STYLOVE.STORE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lamami
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie.

(210) 547884 (220) 2022 10 05
(731) LEWANDOWSKA PAULINA MAYA BOO, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maya boo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach 
powietrza, Mydełka, kadzidełka zapachowe oczyszczające, 
Kadzidła w formie stożków, Olejki zapachowe, Woski do roz-
tapiania, 4 Świece zapachowe, Zapachowe świece aromate-
rapeutyczne, Świece sojowe, 5 Samochodowe odświeżacze 
powietrza, 11 Lampki nocne, 14 Biżuteria, Kamienie półsz-
lachetne, Kamienie szlachetne, 15 Pozytywki, 16 Serwetki 
papierowe, Opakowania na prezenty, 20 Dzwonki wietrz-
ne, Łapacze snów, 21 Kubki, Kieliszki, Kominki zapachowe, 
Świeczniki, 25 Rajstopy, Pończochy, Skarpetki, Szale, Chusty, 
26 Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upina-
nia włosów oraz peruki i sztuczne włosy.

(210) 547908 (220) 2022 10 06
(731) MYVITA RÓZGA SPÓŁKA JAWNA, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oh! Jello
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 24.17.04
(510), (511) 5 Suplementy diety, Preparaty dietetyczne, Pre-
paraty witaminowe, Żelki witaminowe, 30 Słodycze, Cukierki, 
Żelki, Żelki (wyroby cukiernicze).

(210) 548051 (220) 2022 10 11
(731) ekaterra Group IP Holdings B.V., Rotterdam, NL
(540) (znak słowny)
(540) MOC NATURY. MOC DOBREGO.
(510), (511) 30 Herbata i wyroby herbaciane, Wyciągi z her-
baty, Napoje na bazie herbaty gazowane i niegazowane, 
Herbata mrożona, Mieszanki w proszku herbaty i herbaty 
mrożonej, Herbaty ziołowe i napary, inne niż do celów lecz-
niczych, Napoje mrożone na bazie herbaty.

(210) 548053 (220) 2022 10 11
(731) WILKOCKI MICHAŁ WILKOCKI PR, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZECIN znany i historyczny

(531) 02.01.04, 02.01.12, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Reklama, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne, Usługi w zakresie promocji, Doradztwo w zakresie 
promocji sprzedaży, Usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usłu-
gi promocyjne i reklamowe, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Dystrybucja 
ulotek promocyjnych, Dystrybucja materiałów promocyj-
nych, Marketing dotyczący promocji, Usługi programów lo-
jalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promo-
cyjnych, Pokazy towarów do celów promocyjnych, Pokazy 
[do celów promocyjnych/reklamowych], Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Projektowanie materiałów reklamowych, Przygotowanie 
materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów re-
klamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wynajem materia-
łów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, Pu-
blikowanie materiałów reklamowych, Wykonywanie mate-
riałów reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów re-
klamowych, Promocyjne usługi handlowe, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Reklama promocyjna projektów 
badawczych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsię-
biorstw, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem 
telefonu, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, 
Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, 

Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z długopisami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bre-
loczkami do kluczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami biurowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z kubkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z długo-
pisami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z breloczkami 
do kluczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
biurowymi, 41 Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w za-
kresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem 
prac drukarskich, Usługi wydawnicze w zakresie utworów 
muzycznych, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środ-
ków skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze (w tym elektro-
niczne usługi wydawnicze), Muzyczne usługi wydawnicze, 
Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywa-
nia muzyki, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych 
książek i czasopism w Internecie, Wydawanie gazet, Wyda-
wanie czasopism, Wydawanie audiobooków, Wydawanie 
katalogów, Wydawanie prospektów, Wydawanie publikacji 
medycznych, Wydawanie przewodników turystycznych, 
Wydawanie nagród edukacyjnych, Wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, Publikacja i wydawanie 
prac naukowych związanych z technologią medyczną, Usłu-
gi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, 
innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawania świadectw 
edukacyjnych, a mianowicie zapewnianie szkoleń i egzami-
nów edukacyjnych, Wydawanie biuletynów, Publikowanie, 
Publikacja czasopism, Usługi publikacji, Publikacja broszur, 
Publikacja kalendarzy, Publikowanie opowiadań, Publikowa-
nie elektroniczne, Publikowanie dokumentów, Publikowanie 
podręczników, Publikowanie plakatów, Publikowanie recen-
zji, Publikowanie czasopism, Publikowanie piosenek, Publi-
kowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie nut, 
Publikowanie ulotek, Publikowania broszur, Publikowanie 
multimediów, Publikowanie fotografii, Publikacja podręcz-
ników użytkownika, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikacja kalen-
darzy imprez, Publikacja prac naukowych, Publikacja map 
geograficznych, Publikowanie materiałów drukowanych 
i publikacji drukowanych, Publikowanie książek, czasopism, 
Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie tek-
stów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, 
Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie tek-
stów medycznych, Publikowanie drogą elektroniczną, Pu-
blikowanie podręczników szkoleniowych, Publikacja i reda-
gowanie książek, Udostępnianie publikacji on-line, Przygo-
towywanie tekstów do publikacji, Publikacja multimedialna 
materiałów drukowanych, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych (niepobieralnych), Publikowanie czasopism elektro-
nicznych, Publikowanie literatury instruktażowej, Publikacja 
gazet elektronicznych online, Multimedialne wydania publi-
kacji elektronicznych, Publikacja wyników badań klinicznych, 
Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie katalogów doty-
czących turystyki, Publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie katalogów dotyczących po-
dróży, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
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Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Usługi 
w zakresie publikacji książek, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących edukacji, Usługi doradcze w zakresie publiko-
wania, Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania 
rozrywkowego, Usługi w zakresie publikacji map, Publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, Usługi w zakresie 
publikacji biuletynów, Wypożyczanie książek i innych publi-
kacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publika-
cji, Usługi w zakresie publikacji przewodników, Publikowanie 
scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowanie podręczni-
ków dotyczących zarządzania biznesowego, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikowanie przewod-
ników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie druków 
w formie elektronicznej, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących zwierząt domowych, Publikowanie książek, 
magazynów, almanachów i czasopism, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Usługi 
konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Usługi 
konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, 
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, Publikacja książek i czasopism elektronicznych 
online (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Usługi publi-
kowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki 
multimedialnej, Publikowanie czasopism w postaci elektro-
nicznej w Internecie, Publikowanie książek i czasopism elek-
tronicznych online, Publikowanie druków, również w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Edukacja, 
Usługi edukacyjne, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji 
książek, Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki.

(210) 548219 (220) 2022 10 17
(731) DRIVER CE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, 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) 548232 (220) 2022 10 17
(731) MINTY DOT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) REDRUBIN
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Metale szla-
chetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Stopy me-
tali szlachetnych, Kamienie jubilerskie, Kamienie półszla-
chetne, Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Kolczyki, 
Pierścionki [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Medaliony 

[biżuteria], Broszki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Biżuteria 
sztuczna, Akcesoria do wyrobu biżuterii, Kasetki na biżuterię 
[szkatułki], Zapięcia do biżuterii, Zegary i zegarki elektryczne, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, również prowa-
dzonej online w zakresie biżuterii i wyrobów jubilerskich, 
metali szlachetnych nieprzetworzonych lub półprzetworzo-
nych, stopów metali szlachetnych, kamieni jubilerskich, ka-
mieni półszlachetnych, łańcuszków [biżuteria], naszyjników 
[biżuteria], kolczyków, pierścionków [biżuteria], bransoletek 
[biżuteria], medalionów [biżuteria], broszek [biżuteria], za-
wieszek [biżuteria], Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
również prowadzonej online w zakresie biżuterii sztucznej, 
akcesoriów do wyrobu biżuterii, kasetek na biżuterię [szka-
tułki], zapięć do biżuterii, zegarków i zegarów elektrycznych.

(210) 548475 (220) 2022 10 21
(731) GRUPA CSV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA CSV TECHNOLOGIE LAKIERNICZE

(531) 26.04.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu płyny wspomagające materiały ścierne, Rozpusz-
czalniki do lakierów i farb, Plastyfikatory płyny wspomaga-
jące do materiałów ściernych preparaty do klejenia, prepa-
raty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyj-
nych, Preparaty ognioodporne, Szpachlówka do karoserii 
samochodowej, Środki chemiczne dla przemysłu, 2 Bejce 
do drewna, Powłoki do drewna [farby], Barwnik do drewna, 
Oleje do konserwacji drewna, Emalie [lakiery], Emalie do ma-
lowania, Emulsje srebrne [pigmenty], Farby, Farby ognio-
odporne, Koloranty, Lakier bitumiczny, Podkłady, Powłoki, 
Powłoki antygraffiti [farby], Powłoki zabezpieczające przed 
korozją podwozie pojazdów, Preparaty ochronne do metali, 
Rozcieńczalniki do farb, Rozcieńczalniki do lakierów, Środki 
zabezpieczające przed rdzą, Dwutlenek tytanu [pigment], 
Farby aluminiowe, Farby bakteriobójcze, Farby ceramiczne, 
Farby olejne do użytku w sztuce, Farby przeciw zanieczysz-
czeniom, Farby przewodzące, Farby wodne, 17 Kit, Taśmy sa-
moprzylepne inne niż do celów medycznych, papierniczych 
lub do użytku domowego.

(210) 548621 (220) 2022 10 27
(731) NOWOSAD MICHAŁ LE CHAIM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIEWINNOŚĆ WINE BAR
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(531) 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 33 Wina, Wino, Winogronowe wino musujące, 
Wina wzmacniane, Wino alkoholizowane, Wino kuchenne, 
Grzane wino, Wina grzane, Wina musujące, Wino musujące, 
Białe wino, Wino czerwone, Czerwone wino, Wina alkoholo-
we, Wina deserowe, Wino jeżynowe, Wino śliwkowe, Wina 
różowe, Wino truskawkowe, Wina stołowe, Wino owocowe, 
Słodkie wina, Wino amontillado, Wina niemusujące, Poncz 
z wina, Żółte wino ryżowe, Musujące wina czerwone, Piqu-
ette [wino z wytłoczyn winogronowych], Wina naturalnie 
musujące, Owocowe wino musujące, Musujące białe wina, 
Napoje zawierające wino [szprycer], Wino z eleuterokoku 
[Ogapiju], Aperitify na bazie wina, Napoje na bazie wina, 
Wina o chronionej nazwie pochodzenia, Koreańskie trady-
cyjne wino ryżowe [makgeoli], Wino z owocu woskownicy 
czerwonej, Wino z jeżyny koreańskiej [Bokbunjaju], Wina 
o obniżonej zawartości alkoholu, Japońskie słodkie wina 
z winogron zawierające ekstrakty z żeń-szenia i kory chinow-
ca, Napoje na bazie wina, soków owocowych i wody gazo-
wanej, Esencje i ekstrakty alkoholowe, Alkoholowe ekstrakty 
owocowe, Galaretki z alkoholem, Wymieszane napoje alko-
holowe, Gruszecznik [napój alkoholowy], Napoje alkoholowe 
na bazie trzciny cukrowej, Destylowane napoje alkoholowe 
na bazie zbóż, Nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cu-
krowej], Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Napoje al-
koholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wyso-
koprocentowe], Alkohol wysokoprocentowy z czerwonego 
żeń-szenia, Napój alkoholowy z żeń-szenia, Chiński biały na-
pój alkoholowy [baiganr], Chiński napój alkoholowy warzo-
ny [laojiou], Baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), 
Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Smakowe napoje alkoholowe 
tonizujące, Cachaca [brazylijski napój alkoholowy], Chińskie 
alkohole wysokoprocentowe na bazie sorgo, Alkohol wy-
sokoprocentowy tonizujący zawierający ekstrakty ziołowe 
[homeishu], Japońskie regenerowane napoje alkoholowe 
[naoshi], Japoński biały napój alkoholowy [shochu], Kore-
ański destylowany napój alkoholowy [soju], Destylowany 
alkohol wysokoprocentowy z ryżu [awamori], Chiński napój 
alkoholowy z sorgo [gaoliang jiu], Japoński napój alkoholo-
wy doprawiony smakowo ekstraktami z igieł sosny, Napój 
alkoholowy tonizujący aromatyzowany wyciągami z japoń-
skich śliwek [umeshu], Alkohol wysokoprocentowy tonizu-
jący zawierający wyciągi z mamushi-snake [mamushi-zake], 
Napój alkoholowy tonizujący aromatyzowany wyciągami 
z igieł sosnowych [matsuba-zake], Likiery, Likiery kremowe, 
Likiery ziołowe, Likiery zawierające śmietankę, Likiery na ba-
zie kawy, Sake, Zamienniki sake, Wiśniowka, Alkoholowe kok-
tajle owocowe, 41 Organizacja i przeprowadzanie degustacji 
wina do celów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadza-
nie degustacji wina do celów rozrywkowych, Szkoły dla kel-
nerów specjalizujących się w podawaniu win, Publikowanie 
materiałów drukowanych związanych z francuskimi winami, 
Imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, Degusta-
cje win [usługi edukacyjne], 43 Winiarnie, Usługi doradców 
w zakresie win, Usługi degustacji win (dostarczanie napo-
jów), Bary, Snack-bary, Usługi barów z fajkami wodnymi, Wy-
pożyczanie wyposażenia barowego, Usługi barów typu fast-
-food na wynos, Dostarczanie informacji o usługach barów, 
Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Usługi ca-
teringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki pod-
czas targów, degustacji i imprez publicznych, Serwowanie 
napojów alkoholowych, Restauracje samoobsługowe, Re-
stauracje z grillem, Usługi restauracji hotelowych, Usługi mo-
bilnych restauracji, Usługi restauracji chińskich, Restauracje 
dla turystów, Usługi restauracji japońskich, Usługi restauracji 
hiszpańskich, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji 

serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzedających sushi, 
Usługi barów i restauracji, Rezerwacja stolików w restaura-
cjach, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Restauracje 
oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwint-
ne artykuły spożywcze, Dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi agen-
cji w zakresie rezerwacji restauracji, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Usługi restauracji specjalizujących 
się w makaronach udon i soba, Usługi restauracji, w których 
mięso przygotowuje się na oczach klientów.

(210) 548763 (220) 2022 11 02
(731) EPICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Epicom
(510), (511) 16 Papiery higieniczne, papier toaletowy, ręcz-
niki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, chusteczki 
do nosa papierowe.

(210) 548801 (220) 2022 11 03
 (310) 97412013 (320) 2022 05 16 (330) US
(731) Commercial Metals Company, Irving, US
(540) (znak słowny)
(540) REBARZERO
(510), (511) 6 Stalowe pręty zbrojeniowe, pręty i siatki stoso-
wane do wzmacniania i zbrojenia konstrukcji betonowych, 
36 Administrowanie programem w formie usług brokerskich 
w zakresie kredytów na energię odnawialną oraz kompen-
sację emisji dwutlenku węgla dla innych, zgodnie z którym 
przedsiębiorstwa i konsumenci mogą nabywać kredyty 
na energię odnawialną i kompensację emisji dwutlenku wę-
gla w celu pokrycia wpływu na środowisko produktów lub 
usług, zakupionych, sprzedawanych lub zużywanych przez 
nich w celu zrównoważenia takiego wpływu emisji na śro-
dowisko, Usługi zakupu i nabywania kredytów na energię 
odnawialną i kompensację emisji dwutlenku węgla, miano-
wicie kupowanie, sprzedaż i handel kredytami na energię 
odnawialną i kompensację emisji dwutlenku węgla na rzecz 
osób trzecich, Ułatwianie i organizowanie zakupu kredytów 
na energię odnawialną i kompensację emisji dwutlenku wę-
gla rzecz osób trzecich w formie usług brokerskich w zakre-
sie kredytów na energię odnawialną i kompensację emisji 
dwutlenku węgla na rzecz osób trzecich, Handel kredytami, 
uprawnieniami lub kompensatami w zakresie emisji dwu-
tlenku węgla i gazów cieplarnianych na rzecz osób trzecich.

(210) 548808 (220) 2022 10 31
(731) GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cosmeticum.

(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.04
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, mydła, środki do pie-
lęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do kąpieli, środki 
do pielęgnacji rąk, środki do pielęgnacji stóp, środki do pielę-
gnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, dezodoranty oso-
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biste, produkty perfumeryjne, Środki do czyszczenia zębów 
i pielęgnacji jamy ustnej, kosmetyki upiększające, kosmetyki 
pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, 
środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, 
preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profe-
sjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów, lakiery do paznokci, 
zmywacze do paznokci, środki toaletowe, szampony, odżyw-
ki, kremy, balsamy, żele, mleczka, emulsje, toniki, peelingi, 
preparaty do kąpieli, preparaty do higieny intymnej, kremy 
i balsamy kosmetyczne, środki do oczyszczania skóry twarzy, 
olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], tusz do brwi, 
tusze do rzęs, maseczki do twarzy, 5 Produkty kosmetyczne 
o działaniu leczniczym, produkty higieniczne.

(210) 548810 (220) 2022 10 31
(731) FORVITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kościan

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apteka FIT www.apteka.fit

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 24.15.21
(510), (511) 3 Kosmetyczne artykuły sanitarne, toaletowe 
i produkty do higieny osobistej: kosmetyki, zestawy kosme-
tyków, preparaty kosmetyczne do kąpieli, do opalania się, 
przeciwsłoneczne, do pielęgnacji paznokci, skóry i włosów, 
Balsamy, barwniki, kremy, lakiery, lotony, maseczki, mlecz-
ka, olejki eteryczne, odżywki, pomady, szampony żele, talk, 
toniki i woda utleniona do celów kosmetycznych, Perfumy, 
produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, 
pomadki do ust, odświeżacze w aerozolu do ust, Mydła, my-
dła toaletowe, Pasty, proszki i płyny do zębów, Środki wybie-
lające i inne substancje stosowane do prania chemicznego, 
Środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, 5 Preparaty farmaceutyczne, para-farmaceutycz-
ne jako pomocnicze środki lecznicze i preparaty weteryna-
ryjne: leki dla ludzi, tabletki do celów farmaceutycznych, le-
karstwa do picia, antybiotyki, szczepionki, leki wzmacniające, 
środki uśmierzające, witaminy, mikroelementy, sole dla celów 
leczniczych, odżywki do celów farmaceutycznych, syropy 
do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające witami-
ny, dodatki żywnościowe wzbogacone witaminami, mikro-
elementami i pierwiastkami śladowymi, preparaty witamino-
we i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineral-
ne, Artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, żywność 
dietetyczna dla celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze 
preparaty do celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, 
mleko w proszku dla niemowląt, Suplementy do żywności 
i suplementy diety do celów leczniczych, suplementy mi-
neralne do żywności, preparaty z mikroelementami dla ludzi 
i zwierząt, proteinowe preparaty dla celów leczniczych, cu-
kierki, pastylki, tabletki, kapsułki, otoczki lub gumy do żucia 
zawierające składniki lecznicze, oleje lecznicze, Środki farma-
ceutyczne pochodzenia roślinnego i pszczelego, propolis 
do celów farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów 
farmaceutycznych, zioła lecznicze, wyciągi ziół leczniczych, 
herbaty ziołowe lecznicze, korzenie lekarskie, nalewki do ce-
lów leczniczych, wody mineralne i napoje przeznaczone dla 
celów leczniczych, Paski testowe do celów medycznych, Wy-

posażone apteczki przenośne, Środki sanitarne, toaletowe 
i produkty do higieny osobistej do celów medycznych: bal-
samy, kremy i maści dla celów leczniczych, artykuły do pie-
lęgnacji niemowląt i chorych: bandaże i gaza opatrunkowa, 
majtki, opaski, pieluchy i podpaski higieniczne, wata higro-
skopijna, tkaniny chirurgiczne, plastry do celów medycznych, 
materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, 
wosk dentystyczny, Środki odkażające, 35 Organizacja i za-
rządzanie programami lojalnościowymi dla klientów, zarzą-
dzanie w zakresie zamówień zakupowych, Usługi importo-
we i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz 
firm krajowych i zagranicznych, Usługi prowadzenia sprze-
daży w hurtowniach, sklepach, aptekach, poprzez agentów 
oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących 
towarów: preparaty farmaceutyczne, para - farmaceutyczne 
i weterynaryjne, leki, suplementy diety, odżywki, preparaty 
witaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, kosme-
tyki, produkty perfumeryjne, artykuły sanitarne, toaletowe 
i produkty do higieny osobistej, artykuły do pielęgnacji nie-
mowląt i chorych, środki czyszczące, aparaty i instrumenty 
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, 
urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów 
medycznych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie marketingu i prezentacji towarów i usług, Usłu-
gi reklamowe i promocyjne, reklama telewizyjna, reklama 
online w sieci komputerowej, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, próbek i wzorów wyrobów, Wydawanie i udostęp-
nianie kart lojalnościowych, Organizacja pokazów, targów 
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Usługi badania rynku.

(210) 548827 (220) 2022 11 02
(731) KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perły Księżnej Daisy

(531) 02.03.04, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao, substytuty kawy i her-
baty, produkty zbożowe, czekolada i wyroby czekoladowe, 
wyroby czekoladopodobne, cukierki, słodycze, bakalie, ciast-
ka i wyroby cukiernicze, lody, desery, miód, przyprawy i do-
datki do potraw, mieszanki przypraw.

(210) 548828 (220) 2022 11 02
(731) KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) REGIONAL PRODUCT OF SILESIA, POLAND KSIĘŻNA 
DAISY STOKROTKA LIKIER LEGENDARY PREMIUM 
QUALITY Limited Edition

(531) 02.03.04, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 548829 (220) 2022 11 02
(731) KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGIONAL PRODUCT OF SILESIA, POLAND KSIĄŻE 

HENRYK XI WÓDKA LEGENDARY PREMIUM QUALITY 
Limited Edition

(531) 02.01.04, 02.01.02, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 548830 (220) 2022 11 02
(731) KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) JÓZEF PRZYBYŁA A.D. 2009 Nektar Ziemi 
Pszczyńskiej MIÓD PITNY TRÓJNIAK

(531) 06.07.04, 25.01.15, 26.04.02, 26.01.01, 27.07.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 548873 (220) 2022 11 04
(731) CUDNY STANISŁAW FOGE, Łęczyce
(540) (znak słowny)
(540) foge
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne, Arkusze okładzinowe na fasady 
z materiałów piankowych pokrytych zaprawą, Barwiona 
zaprawa epoksydowa z brokatem, Cegły kominkowe, Ce-
gły licowe niemetalowe, Ceramiczne płytki na podłogi we-
wnętrzne, Ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, Cera-
miczne płytki podłogowe, Ceramiczne płytki na ściany ze-
wnętrzne, Fornir kamienny jako materiały budowlane, Fugi, 
Gipsowe płyty ścienne, Gliniane płytki ścienne, Kamienie 
do zwieńczeń do paneli ściennych, Klinkier - kruszywo, 
Materiały budowlane ze sztucznego kamienia, Materiały 
budowlane z włókien mineralnych, Minerały niemetalowe 
dla budownictwa i konstrukcji, Mozaikowe płytki ozdobne 
z marmuru, Okładziny tynkowe, Płyta gipsowo-kartonowa, 
Powłoki z fakturą - cementowe, Siding z cementu włók-
nistego, Drewniane listwy profilowe, Drewniane profile, 
Drewno, Drewno na profile, Drewno częściowo obrobione, 
Sztuczne drewno, Drewno na - Bednarska klepka, Boazerie, 
Boazerie z drewna, Części z materiałów drewnopodobnych, 
Deski, Deski tarasowe z drewna miękkiego, Deski podłogo-
we drewniane, Drewniane forniry, Drewniane laminowane 
płyty wiórowe, Drewniane panele akustyczne na sufity, 
Drewniane panele akustyczne na ściany, Drewniane płytki 
podłogowe, Drewno laminowane, Fornir do podłóg, Forni-
ry, Materiały budowlane z drewna, Materiały płytowe wyko-
nane z polietylenu wykorzystywane jako substytuty drze-
wa, Panele drewniane, Płyty pilśniowe, Płyty drewniane, 
Sklejka dla budownictwa, Warstwy okładzinowe z drewna, 
Listwy przypodłogowe niemetalowe, Okładzinowe panele 
ścienne niemetalowe, Niemetalowe panele ścienne, Panele 
ścienne niemetalowe, Przeszklone panele ścienne jako nie-
metalowa konstrukcja, Lamele ścienne, ścianki lamelowe.

(210) 548909 (220) 2022 11 06
(731) PROBIOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) Divertix
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, żywność dietetyczna przystosowana do celów medycz-
nych, żywność do celów medycznych, Żywność specjalnego 
przeznaczenia medycznego do stosowania doustnie u osób 
dorosłych wspomagająco w procesie odżywiania pacjentów 
z chorobami układu pokarmowego.

(210) 548979 (220) 2022 11 08
(731) OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI 

HURT-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Świeżowski
(510), (511) 6 Artykuły metalowe do pakowania, owijania 
i wiązania, Folie aluminiowe, 16 Artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Folie do pakowania artykułów żywnościowych, Folia 
spożywcza, Papier do pieczenia, Rękawy do pieczenia, Worki 
na śmieci, Worki do koszy na śmieci, 21 Przybory do użytku 
domowego do czyszczenia, Ściereczki pojedyncze i w zesta-
wach, Ściereczki do wycierania, Ścierki do podłogi, Ścierecz-
ki do mebli, Ściereczki do szyb, Ściereczki do kurzu, Gąbki, 
Gąbki kuchenne, Gąbki czyszczące, Gąbki do szorowania, 
Gąbki do użytku domowego, Zmywaki do naczyń, Zmywaki 
kuchenne, Zmywaki do szorowania, do użytku domowego.

(210) 548985 (220) 2022 11 09
(731) STOWARZYSZENIE POLSCY PROFESJONALNI 

GENEALODZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPPG STOWARZYSZENIE POLSCY PROFESJONALNI 

GENEALODZY

(531) 24.01.10, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(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 przygotowanie 
materiałów do publikacji, Komputerowy skład drukarski [DTP], 
Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania 
gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja czasopism, 
Publikacja broszur, Publikacja elektroniczna on-line perio-
dyków i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Pu-
blikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja 
i redagowanie książek, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja 
prac naukowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie doku-
mentów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostęp-
nianie elektronicznych publikacji on-line, Usługi w zakresie pu-
blikacji książek, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, Orga-
nizowanie konferencji i i konkursów, Organizowanie wystaw 
w celach edukacyjnych lub kulturalnych, Organizacja warszta-
tów i seminariów, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Edukacja 
online 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 elektronicznych 
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji 
audio i/lub wideo, Udostępnianie podręcznych księgozbio-
rów literatury i archiwów dokumentacyjnych, 45 Poszukiwania 
genealogiczne, Usługi genealogiczne, Doradztwo w zakresie 
usług genealogicznych.

(210) 549018 (220) 2022 11 09
(731) WEN JIANPING, Foshan, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecoco

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Formy aluminiowe jako przybory kuchenne, 
Formy, foremki jako przybory kuchenne, Koszyki drucia-
ne jako przybory kuchenne, Pojemniki ze szkła, Ceramika 
do użytku kuchennego, Ozdobne wyroby porcelanowe, 
Wyroby porcelanowe, Naczynia, Dozowniki do ręczników 
papierowych, Pudełka do dozowania ręczników papiero-
wych, Kosze na śmieci, Talerze do dyfuzji olejków aromatycz-
nych, Grzebienie, Szczoteczki do higieny osobistej, Materiały 
do wyrobu szczotek i pędzli, Szczoteczki do zębów, Pojem-
niki na wykałaczki, Wykałaczki, Przybory kosmetyczne, Przy-
bory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Pojemniki-
-tacki do zamrażania kostek lodu, Kryształ jako wyroby szkla-
ne, Niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w po-
staci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, Poidła dla 
drobiu, Akwaria, Akwaria pokojowe, Urządzenia elektryczne 
do zabijania owadów.

(210) 549076 (220) 2022 11 10
(731) SZYMAŃSKI MARIUSZ PPHU MAR-KOS, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LooBeeTo

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizacja i zarządzanie programami lo-
jalnościowymi dla klientów, Usługi agencji importowe-eks-
portowej, Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm 
krajowych i zagranicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży 
w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem strony 
internetowej towarów takich jak: akcesoria kosmetyczne, 
sprzęt i akcesoria fryzjerskie, urządzenia kosmetyczne, meble 
kosmetyczne, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Wydawanie i udo-
stępnianie kart lojalnościowych klientów.

(210) 549081 (220) 2022 11 10
(731) MIASTO KRASNYSTAW, Krasnystaw
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) krasnystaw naturalnie
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.09.01, 03.09.24, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.15, 26.04.09

(510), (511) 35 Reklama, Marketing, Usługi reklamy radiowej, 
telewizyjnej i prasowej, Usługi w zakresie reklamy, organiza-
cja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprze-
daż miejsca i czasu na cele reklamowe, Usługi organizacji 
pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
Usługi organizacji aukcji i pokazów towarów, udostępnia-
nie powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bło-
ga, Dystrybucji prospektów, próbek reklamowych, ulotek, 
druków, prospektów, broszur, Projektowanie materiałów 
reklamowych, Gromadzenie, systematyzacja i indeksowa-
nie informacji w komputerowych bazach danych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie wystaw w ce-
lach promocji usług, Zarządzanie hotelami, Usługi w zakre-
sie zarządzania działalnością artystyczną, Usługi w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą w tym miejscami 
wystaw i punktami gastronomicznymi, Wsparcie w dziedzi-
nie promocji biznesu, Opracowywanie katalogów [spisów] 
w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub 
internecie, Usługi obejmujące rejestrację danych statystycz-
nych, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Ba-
dania rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
Pomoc w tworzeniu, rozwoju oraz promowaniu podmiotów 
gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej (consulting), Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysło-
wych, Pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie bazami 
danych, Rekrutacja personelu, Dobór personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, Pośrednictwo pracy, Prowadzenie sprze-
daży gadżetów reklamowych związanych z organizowaniem 
zawodów sportowych, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej 
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elemen-
tem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, 
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylep-
nych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, 
długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń języko-
wych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórza-
ne na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria 
odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria 
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, kon-
strukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszul-
ki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, 
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, note-
sy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, 
opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, 
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, pa-
rawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki 
pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrow-
ce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 41 Usługi rozrywki i nauczania, Organizacja rozrywko-
wych widowisk, pokazów i konkursów, Organizacja imprez 
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Or-
ganizacja wystaw artystycznych i edukacyjnych, Działalność 

wydawnicza, Publikowanie książek i innych materiałów dru-
kowanych, udostępnianie tych publikacji za pośrednictwem 
Internetu, Usługi oświatowe i szkoleniowe, Usługi w zakresie 
edukacji, edukacji ekologicznej i kształcenia ekologicznego, 
Organizacja i prowadzenie konferencji, seminariów zjaz-
dów i sympozjów naukowych, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie konkursów 
piękności, zabaw, zawodów sportowych, prowadzenie par-
ków rozrywki, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, w tym 
szkoleń w zakresie recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów, 
Organizowanie i prowadzenie imprez plenerowych, Organi-
zacja i obsługa imprez kulturalnych, Usługi związane z or-
ganizacją wypoczynku, Doradztwo zawodowe, Kształcenie 
on-line (e-learning), Organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych, Prowadzenie przedszkoli, szkół, Wynajmo-
wanie miejsca na koncerty i pokazy rozrywkowe, kulturalne 
i edukacyjne, Wynajmowanie stadionów, sal sportowych 
i widowiskowych, Usługi biblioteczne, Prowadzenie kin, te-
atrów, Dystrybucja kopii filmowych, Usługi w zakresie oświa-
ty, Usługi impresaryjne, wyszukiwanie obsady aktorskiej, 
organizacja castingów, Usługi wydawnicze - publikowanie 
książek i innych materiałów drukowanych, Publikowanie ksią-
żek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, 
udostępnianie ich w sieci internetowej w formie nie prze-
znaczonej do zapisu, Usługi dystrybucji biletów (rozrywka), 
Usługi reporterskie, Usługi pisania blogów, 43 Usługi barów, 
restauracji i kawiarni, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi biura turystyczne-
go związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi gastronomiczne w czasie imprez rozrywkowych, 
imprez plenerowych, Usługi prowadzenia pensjonatów, do-
mów turystycznych, hoteli, Wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mitin-
gi, narady, imprezy okolicznościowe, Usługi gastronomiczne, 
Usługi prowadzenia kafeterii, kawiarni, restauracji, Usługi ca-
teringowe, Wypożyczanie krzeseł stołów, bielizny stołowej 
i naczyń stołowych, sztućców, wyposażenia gastronomicz-
nego, Wypożyczanie urządzeń kempingowych, konstrukcji 
przenośnych - namiotów, altan, Organizacja i prowadzenie 
żłobków dla dzieci.

(210) 549107 (220) 2022 11 14
(731) REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pure essence

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki aromatyczne, Olejki eteryczne, Olej-
ki perfumowane, Olejki do kąpieli, Olejki do masażu, Płyny 
odtłuszczające dla celów kosmetycznych, Pianki do kąpieli, 
Żele pod prysznic, Płyny do kąpieli, Zapachy do kąpieli, Sól 
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, Peelingi do ciała, 
Mleczka do kąpieli, Mleczka kosmetyczne, Toniki kosme-
tyczne, Woreczki zapachowe do kąpieli, Mydła, Odżywki 
do włosów, Maseczki do włosów, Żele do włosów, Lakiery 
do włosów, Szampony, Wody toaletowe, Wody zapachowe, 
Perfumy, Preparaty zapachowe do szaf i garderób, Preparaty 
kosmetyczne do opalania się, Preparaty do aromaterapii, Wo-
ski do ciała, Parafiny do ciała, Kremy do ciała, Balsamy do cia-
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ła, Pumeksy, Chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, Ekstrakty kwiatowe do perfum, Dezodoranty do użytku 
osobistego, Wyroby perfumeryjne do aromatyzowania 
pomieszczeń, 4 Świece i knoty do oświetlania, Świece zapa-
chowe, Pachnący wosk do produkcji świec, 5 Dezodoranty 
do odświeżania powietrza inne niż do użytku osobistego, 
Środki do odświeżania powietrza, Odświeżacze do powie-
trza, Odświeżacze zapachu do mebli, dywanów i pomiesz-
czeń, Preparaty do nasycania wonią i nadawania zapachu 
powietrzu, Preparaty neutralizujące zapachy, Samochodowe 
odświeżacze powietrza, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodar-
czej, napachniaczy i odświeżaczy powietrza pomieszczeń 
i mebli, świec zapachowych, preparatów do dezodoryzacji 
i oczyszczania powietrza, akcesoriów i przyborów do mycia 
i czyszczenia powierzchni, kosmetyków samochodowych 
oraz samochodowych odświeżaczy powietrza, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu kosmety-
ków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, na-
pachniaczy i odświeżaczy powietrza pomieszczeń i mebli, 
świec zapachowych, preparatów do dezodoryzacji i oczysz-
czania powietrza, akcesoriów i przyborów do mycia i czysz-
czenia powierzchni, kosmetyków samochodowych oraz 
samochodowych odświeżaczy powietrza, Promocja sprze-
daży, Informacja handlowa.

(210) 549151 (220) 2022 11 15
(731) COSMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXME

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Wyroby kosmetyczne, Kosmetyki 
do make up, Wyroby kosmetyczne do manicure oraz pedi-
cure, Toniki, Lakiery do paznokci, Lakiery hybrydowe, Zmy-
wacze do paznokci, Sztuczne paznokcie do celów kosme-
tycznych, Preparaty do makijażu, Pomadki, Szminki, Cienie 
pod oczy, Pudry, Tusze do rzęs, Fluidy-make-up, Błyszczyki, 
Maskary, Maski do zabiegów kosmetycznych, Dezodoranty 
do użytku osobistego, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
Kremy kosmetyczne, Kremy do rąk, Mleczka i balsamy do cia-
ła, Maseczki kosmetyczne, Preparaty do kręcenia włosów, 
Lotiony kosmetyczne, Lakiery do włosów, Szampony, Prepa-
raty do pielęgnacji włosów, Odżywki do włosów, Preparaty 
do golenia, Preparaty do mycia, Preparaty do kąpieli, Żele 
do mycia, Mydła, Mydła w płynie, Sole do kąpieli, Olejki do ką-
pieli, Sole wspomagające wyszczuplanie, Kremy do pillingu, 
Wyroby perfumeryjne, Perfumy, Wody kolońskie perfumy, 
Olejki perfumeryjne, Preparaty kosmetyczne do pielęgna-
cji skóry, Kosmetyki do opalania, Chusteczki kosmetyczne 
do demakijażu, Waciki kosmetyczne do demakijażu, Patyczki 
z watą do celów kosmetycznych.

(210) 549153 (220) 2022 11 15
(731) SOCHACKI DANIEL SZKOLTEX, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOLTEX Daniel Sochacki

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 549215 (220) 2022 11 15
(731) GRUPA CSV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QRS QUALITY REFINISH SYSTEM

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 2 Bejce do drewna, Powłoki do drewna [farby], 
Barwniki do drewna, Oleje do konserwacji drewna, Emalie 
[lakiery], Emalie do malowania, Emulsje srebrne (pigmenty), 
Farby, Farby ognioodporne, Koloranty, Lakier bitumiczny, 
Podkłady, Powłoki anty graffiti [farby], Powłoki zabezpiecza-
jące przed korozją podwozie pojazdów, Preparaty ochronne 
do metali, Rozcieńczalniki, Rozpuszczalniki, Środki zabezpie-
czające przed rdzą, Szpachle, Dwutlenek tytanu [pigment], 
Farby aluminiowe, Farby bakteriobójcze, Farby ceramiczne, 
Farby olejne do użytku w sztuce, Farby przeciw zanieczysz-
czeniom, Farby przewodzące, Farby wodne, Pokosty, Żywice, 
Utwardzacze, Środki antykorozyjne.

(210) 549303 (220) 2022 11 17
(731) YITIAN ZHU, Rongcheng, CN
(540) (znak słowny)
(540) Aqua Plus
(510), (511) 12 Przyczepy [pojazdy], Wózki golfowe [pojaz-
dy], Pojazdy elektryczne, Rowery, Wózki bagażowe, Wózki, 
Wózki transportowe, Wózki towarowe i bagażowe, Opony 
do pojazdów, Ślizgacz, Pojazdy do poruszania się drogą lądo-
wą, powietrzną, wodną lub kolejową, Łodzie, Wiosła, Szalupy, 
Pojazdy do poruszania się po wodzie, Jachty, Kajaki, Pompy 
powietrzne [akcesoria do pojazdów], Odbijacze do statków, 
Opony do pojazdów mechanicznych, 28 Zabawki, Piłki 
do gier i zabaw, Kije golfowe, Hantle, Deski surfingowe, Narty 
wodne, Artykuły gimnastyczne, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Uprząż wspinaczkowa, Deski do paddleboar-
dingu, Trampoliny, Baseny kąpielowe [zabawki], Rękawice 
baseballowe, Rękawice golfowe, Deskorolki, Narty, Gry, Karty 
do gry, Warcaby, Szachy, Tryktrak [gra], Łuki do strzelania, Sto-
jaki do choinek, Wędki, Sprzęt wędkarski, Bodyboard, Smycze 
do desek surfingowych.

(210) 549313 (220) 2022 11 16
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TVN24 dzień na żywo
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Za-
pisane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
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dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i ra-
diowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym 
dekoderem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, 
Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy apara-
turowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania 
programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja 
dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR 
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty 
rejestrator obrazu), Programy komputerowe, Programy 
komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglą-
danie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kana-
łów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier kompu-
terowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiorni-
kiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Progra-
my komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Urzą-
dzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, 
Anteny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, 
zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu 
wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, Apara-
ty telefoniczne, Monitory, Komputery i urządzenia towarzy-
szące: komputery przystosowane do odbioru sygnału tele-
wizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitar-
nym, cyfrowym, 35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla 
radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji 
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji 
pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi bada-
nia opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, 
Udzielanie informacji w sprawach działalności gospodar-
czej, Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności 
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności 
gospodarczej i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu i hur-
towni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu in-
ternetowego, usługi sprzedaży:programów telewizyjnych, 
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmo-
wych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, ta-
śmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w for-
macie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania 
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwa-
rzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu 
i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier kom-
puterowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwa-
rzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu fil-
mowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej 
i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu sa-
telitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarne-
go, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników 
telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sy-
gnału, Urządzeń do odkodowywania zakodowanego sy-
gnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów 
aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną prze-
glądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturo-
wych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania 
programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, 
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodar-
czej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa do-
mowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia 

sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-
dwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki 
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkład-
ki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa 
damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, 
kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmu-
chane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, kra-
waty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały 
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, 
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, 
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze 
do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, pa-
rasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, 
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, 
pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rę-
kawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samo-
chodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki 
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, 
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shir-
ty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki że-
glarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, re-
portaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów 
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Inter-
netu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
Usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostę-
pu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określo-
nych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania 
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu 
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głoso-
waniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przeka-
zywaniem informacji od i do klienta, Usługi telekomunika-
cyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towa-
rów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi 
przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru 
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej se-
lekcji programów które mają być nagrywane, Usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki 
i konkursów, Usługi dostarczania Informacji on-line z kom-
puterowych baz danych, Umożliwianie dostępu do stron 
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez 
interaktywny portal telewizyjny, Udzielanie informacji i usłu-
gi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, do-
starczanie dostępu do Internetu, Wynajem miejsca na stro-
ny www, Usługi poczty elektronicznej, Organizacja i przeka-
zywanie serwisów internetowych www, Dostarczanie do-
stępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, 
Dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych 
i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem urządzeń do od-
bioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i ra-
diowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń 
do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogo-
wego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie da-
nych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 
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do Internetu za pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie do-
stępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali 
Internetowych, Usługi udostępniania dostępu do krajowych 
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 
41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych 
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja fil-
mów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów 
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organi-
zacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarcza-
nie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, 
telewizji, Internetu, Dostarczanie dostępu do tych usług 
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w syste-
mie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu 
do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie 
informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych i te-
lewizyjnych, imprezach sportowych, Usług automatyczne-
go zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z prefe-
rencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie 
wybranym przez odbiorcę, Usług dostarczania muzyki, vi-
deo, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektro-
nicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynajmowa-
nia studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji 
nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez 
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
Usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych materia-
łów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, cza-
sopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywa-
nie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projek-
towe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczą-
ce opracowywania i wdrażania nowych technologii w dzie-
dzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie 
prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wyna-
jem komputerów), Hosting i administracja serwerów inter-
netowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci 
i serwerów komputerowych.

(210) 549330 (220) 2022 11 18
(731) SAWICKA IWONA MONDAY SUNDAY, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CENTRUM UNITAS
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, 45 Doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, Doradztwo w sprawach mał-
żeńskich, Doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, Men-
torstwo [duchowe].

(210) 549348 (220) 2022 11 17
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) LEIER STRONG
(510), (511) 19 Nadproża niemetalowe z belkami sprężonymi.

(210) 549367 (220) 2022 11 18
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowny)

(540) CALDENA – SYNERGIA NATURY Z NAUKĄ
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Po-
lepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], Bakterie [inne niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych], Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożyt-
nicze], Środki do ochrony nasion, Aktywatory biologiczne, 
Aktywatory kompostu, Aktywatory [środki chemiczne], Na-
turalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnic-
twie, Płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami 
do fungicydów, Środki nawilżające do użytku jako środki 
wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środki na-
wilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, 
Środki nawilżające do użytku z rolniczymi środkami che-
micznymi, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki 
do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środ-
ki ochrony roślin przeciw patogenom, Produkty chemicz-
ne do hamowania rozwoju chwastów, Środki chemiczne 
do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż 
grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki 
owadobójcze, środki przeciw pasożytom], Biostymulatory 
(środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny spo-
sób niż składnik pokarmowy), 5 Pestycydy, Preparaty che-
miczne do zwalczania szkodników, Środki grzybobójcze 
do użytku w rolnictwie, Preparaty do niszczenia robactwa, 
Insektycydy do użytku w rolnictwie, Fungicydy, Herbicydy 
do użytku w rolnictwie.

(210) 549368 (220) 2022 11 18
(731) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce;  
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kizzers by SFD SMACZNA KAWUSIA

(531) 03.01.14, 11.03.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Napo-
je mrożone na bazie czekolady, Napoje kawowe z mlekiem, 
Kawa, Kawa bezkofeinowa, Mrożona kawa, Gotowe napoje 
kawowe, Mieszanki kawowe, Napoje kawowe, Napoje mro-
żone na bazie kawy, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie 
kawy zawierające mleko, Napoje na bazie substytutów kawy, 
Napoje składające się głównie z kawy.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 549379 (220) 2022 11 19
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowny)
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(540) GWARDIA Warszawa
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Admini-
strowanie [organizacja] grą w pokera, Bukmacherstwo [przyj-
mowanie zakładów na wyścigi konne], Kasyna, Losowanie 
nagród [loterie], Organizowanie loterii, Prowadzenie gier lo-
sowych dla wielu graczy, Prowadzenie loterii, Prowadzenie 
loterii na rzecz osób trzecich, Prowadzenie wyścigów kon-
nych, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu kasyn, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, Udzielanie in-
formacji związanych z wyścigami, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udzielanie informacji 
związanych z końmi wyścigowymi, Usługi hazardowe on-li-
ne, Usługi informacyjne dotyczące wyścigów, Usługi kasyn 
online, Usługi loterii, Usługi organizowania zakładów, Usługi 
sal bingo, Usługi świadczone przez kasyna, Usługi w zakresie 
bingo, Usługi w zakresie giełdy zakładów, Usługi w zakresie 
gry w pokera, Usługi w zakresie informacji o grach hazardo-
wych, Usługi w zakresie notowań wyników sportowych, 
Usługi w zakresie obsługi skomputeryzowanej gry bingo, 
Usługi w zakresie salonów gier w karty, Usługi w zakresie sa-
lonów gier w szachy, Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, 
Usługi w zakresie zakładów sportowych, Usługi w zakresie 
zakładów sportowych online, Usługi zakładów bukmacher-
skich, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i gra-
mi hazardowymi, Wyścigi psów, Zakłady, Zakłady konne, Pu-
blikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Dostarcza-
nie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za pośred-
nictwem poczty elektronicznej, Edycja druków zawierają-
cych obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, 
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], Komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji elektronicznej, Komputerowy 
skład drukarski [DTP], Konsultacje edytorskie, Korekta rękopi-
sów, Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wy-
dania gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multime-
dialne wydania publikacji elektronicznych, Muzyczne usługi 
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzycz-
ne usługi wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, Pisanie przemówień politycz-
nych, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów in-
nych niż reklamowe, Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem 
usług teletekstu, Programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, Publikacja broszur, Publikacja 
czasopism, Publikacja drukowanych książek telefonicznych, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publi-
kacja gazet elektronicznych online, Publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, 
Publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z tech-
nologią medyczną, Publikacja kalendarzy, Publikacja kalen-
darzy imprez, Publikacja książek i czasopism elektronicznych 
online (nie do pobrania), Publikacja map geograficznych, 
Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publika-
cja podręczników użytkownika, Publikacja recenzji online 
w dziedzinie rozrywki, Publikacja tekstów w postaci nośni-
ków elektronicznych, Publikacja prac naukowych, Publikacja 
treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Publikacja wyników badań kli-
nicznych, Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie 
arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism, Publiko-

wanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism 
internetowych, Publikowanie czasopism, książek i podręczni-
ków z dziedziny medycyny, Publikowanie czasopism w po-
staci elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumen-
tów, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, 
prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie druków, również w formie elek-
tronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej, Publikowanie druków w for-
mie elektronicznej w Internecie, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych ma-
teriałów edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych gazet 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Pu-
blikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publiko-
wanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie katalo-
gów dotyczących turystyki, Publikowanie katalogów doty-
czących podróży, Publikowanie książek, Publikowanie ksią-
żek, czasopism, Publikowanie książek dotyczących ligi rugby, 
Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek 
i recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowa-
nie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publiko-
wanie książek z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie 
książek związanych z technologią informacyjną, Publikowa-
nie książek związanych z programami telewizyjnymi, Publiko-
wanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie piose-
nek, Publikowanie plakatów, Publikowanie podręczników, 
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie 
podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, Pu-
blikowanie prac naukowych związanych z technologią me-
dyczną, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkole-
niowych, Publikowanie przewodników, map turystycznych, 
spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku 
przez podróżnych, Publikowanie recenzji, Publikowanie rocz-
ników [kronik szkolnych], Publikowanie scenariuszy do użyt-
ku teatralnego, Publikowanie słów piosenek w postaci ksią-
żek, Publikowanie słów piosenek w postaci arkuszy, Publiko-
wanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publi-
kowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie tekstów medycz-
nych, Publikowanie tekstów muzycznych, Publikowanie tek-
stów w postaci płyt CD-ROM, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką 
języków, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji online 
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobra-
nia, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieral-
nych), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [nie-
pobieralnych], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-
-line (nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], Udostępnianie z globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglą-
dane, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży 
nadawczej, Usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży 
do kilku stacji, Usługi dziennikarskie, Usługi kaligrafii, Usługi 
klubów książki udzielających informacji z zakresu książek, 
Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, Usługi 
konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, Usługi konsul-
tacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi 
pisania blogów, Usługi wydawnicze w zakresie książek i cza-
sopism, Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycz-
nych, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicz-
nych, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek 
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i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem 
prac drukarskich, Usługi wydawnicze za pośrednictwem 
środków skomputeryzowanych, Usługi związane z pisaniem 
scenariuszy, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biulety-
nów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie ka-
talogów, Wydawanie prospektów, Wydawanie przewodni-
ków turystycznych, Wydawanie publikacji medycznych, Za-
pewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywko-
wych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie im-
prez rekreacyjnych, Zapewnianie gier, Zapewnianie atrakcji 
odwiedzającym w celach kulturalnych, Zapewnianie atrakcji 
odwiedzającym w celach rozrywkowych, Zamawianie arty-
stów estradowych na imprezy (usługi organizatora), Zajęcia 
sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [roz-
rywka/edukacja], Wystawianie zwierząt, Widowiska rewio-
wo-kabaretowe, Widowiska teatralne zarówno animowane, 
jak i z udziałem aktorów, Warsztaty w celach kulturalnych, 
Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Dostarczanie in-
formacji na temat aktywności sportowych, Dostarczanie 
sprzętu sportowego, Edukacja sportowa, Fitness kluby, Gim-
nastyka (Instrukcje -), Informacje na temat sportu, Instruktaż 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń 
siłowych, Instruktaż w zakresie gimnastyki, Instruktaż w za-
kresie jazdy konnej, Kultura fizyczna, Kursy szkoleniowe doty-
czące zajęć sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące 
sprawności fizycznej, Lekcje gimnastyki, Nadzorowanie ćwi-
czeń fizycznych, Nauczanie w dziedzinie wychowania fizycz-
nego, Nauka gimnastyki, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Instruktaż w zakresie sportów zimowych, Nauka 
karate, Nauka w zakresie sportu, Obozy jazdy konnej, Obozy 
sportowe, Nauka pilatesu, Nauka polowania, Nauka tenisa 
stołowego, Obozy koszykarskie, Organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń sportowych, Organizacja imprez i konkur-
sów sportowych, Organizacja imprez sportowych, Organiza-
cja zawodów żeglarskich, Organizacja zawodów narciarskich, 
Organizacja wyścigów samochodowych, Organizacja turnie-
jów sportowych, Organizacja rajdów samochodowych, Or-
ganizacja, przygotowywanie i prowadzenie zawodów golfo-
wych, Organizacja zawodów w łyżwiarstwie figurowym, Or-
ganizacja zawodów w łyżwiarstwie szybkim, Organizowanie 
gier w hokeja na lodzie, Organizowanie grup do łowienia ło-
sosia, Instruktaż w zakresie doskonalenia umiejętności gry 
w golfa, Instruktaż fitness do gry w golfa, Kluby plażowe i ba-
senowe, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Na-
uczanie Taekwondo, Nauka ju-jitsu, Nauka jazdy na snowbo-
ardzie, Nauka jazdy na nartach, Nauka wędkowania, Obozy 
baseballowe, Organizacja, aranżacja i przeprowadzanie tur-
niejów tenisowych, Organizacja, aranżacja i przeprowadza-
nie turniejów tenisa stołowego, Organizacja, aranżacja i prze-
prowadzanie turniejów koszykówki, Organizacja aktywności 
edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności 
kulturalnych na obozach letnich, Organizacja aktywności 
sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji na obo-
zach letnich, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kul-
turalnych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów pięk-
ności, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i pre-
zentacja widowisk, Obozy rekreacyjne, Obozy letnie [rozryw-
ka i edukacja], Nauczanie indywidualne, Organizacja i prze-
prowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Or-
ganizowanie imprez sportowych i konkursów, z udziałem 
zwierząt, Organizowanie konkursów sportowych, Organizo-
wanie lokalnych wydarzeń sportowych, Organizowanie ma-
ratonów, Organizowanie meczów baseballowych, Organizo-
wanie meczów bokserskich, Organizowanie obiektów spor-
towych do mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, 

Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie poka-
zów gimnastycznych, Organizowanie pokazów jazdy konnej, 
Organizowanie pokazów jazdy na wrotkach, Organizowanie 
pokazów łyżwiarskich, Organizowanie profesjonalnych tur-
niejów golfowych, Organizowanie, przygotowanie i prowa-
dzenie zawodów sumo, Organizowanie, przygotowywanie 
i prowadzenie zawodów sportowych, Organizowanie, przy-
gotowywanie i prowadzenie profesjonalnych turniejów lub 
zawodów gry w golfa, Organizowanie, przygotowywanie 
i prowadzenie regat, Organizowanie, przygotowywanie 
i prowadzenie wyścigów konnych, Organizowanie i prowa-
dzenie szkolnych zawodów lekkoatletycznych, Organizowa-
nie i prowadzenie turniejów wędkarskich, Organizowanie 
i prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, Organizowanie 
grup na polowania, Organizowanie grup do wędkarstwa 
muchowego, Organizowanie grup do strzelania z łuku, Orga-
nizowanie grup do strzelania do rzutków, Organizowanie 
grup do strzelania z pistoletu, Organizowanie grup do łowie-
nia pstrąga, Organizowanie grup do polowań na jelenie, Or-
ganizowanie grup do strzelania do dzikiej zwierzyny, Organi-
zowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, 
Organizowanie i prowadzenie rozgrywek badmintona, Orga-
nizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Organizo-
wanie imprez gimnastycznych, Organizowanie imprez i za-
wodów sportowych, Organizowanie imprez łyżwiarskich, 
Organizowanie imprez rowerowych, Organizowanie imprez 
sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów 
i turniejów sportowych, Organizowanie, przygotowywanie 
i prowadzenie walk bokserskich, Organizowanie, przygoto-
wywanie i prowadzenie wyścigów rowerowych, Organizo-
wanie, przygotowywanie i prowadzenie meczów bejsbolo-
wych, Organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie 
gier w zakresie nurkowania, Organizowanie, przygotowywa-
nie i prowadzenie wyścigów samochodowych, Organizowa-
nie rajdów motocyklowych, Organizowanie sportowych za-
wodów wędkarskich, Organizowanie triatlonów, Organizo-
wanie turniejów, Organizowanie turniejów golfowych, Orga-
nizowanie turniejów koszykówki, Organizowanie turniejów 
sportowych, Organizowanie wyścigów biegowych, Organi-
zowanie wyścigów dookoła świata, Organizowanie wyści-
gów konnych, Organizowanie wyścigów łodzi, Organizowa-
nie wyścigów łodzi żaglowych, Organizowanie wyścigów 
motocyklowych, Organizowanie wyścigów pojazdów, Orga-
nizowanie wyścigów rowerowych, Organizowanie wyści-
gów samochodowych, Organizowanie wyścigów samocho-
dowych stock car, Organizowanie zajęć sportowych i imprez 
sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów 
sportowych, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, 
Organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyściga-
mi samochodowymi, Organizowanie zawodów i turniejów 
związanych z prowadzeniem pojazdów, Organizowanie za-
wodów jeździeckich, Organizowanie zawodów jeździeckich 
w skokach przez przeszkody, Organizowanie zawodów lek-
koatletycznych, Organizowanie zawodów piłki wodnej [wa-
terpolo], Organizowanie zawodów sportowych i imprez 
sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, Organi-
zowanie zawodów w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, Or-
ganizowanie zawodów w zapasach sumo, Organizowanie 
zawodów wyścigowych, Planowanie profesjonalnych turnie-
jów golfowych, Pokazy gimnastyczne (Organizowanie -), Po-
kazy jazdy na łyżwach (Organizowanie -), Rozrywka w posta-
ci gier w koszykówkę, Rozrywka w formie zawodów lekko-
atletycznych, Rezerwowanie obiektów sportowych, Rezer-
wowanie obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Realiza-
cja meczów i pokazów koszykówki, Przygotowywanie im-
prez sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
Przeprowadzanie imprez sportowych, Prowadzenie zawo-
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dów sportowych, Prowadzenie zajęć poprawiających kondy-
cję fizyczną, Prowadzenie zajęć fitness, Prowadzenie ośrod-
ków sprawności fizycznej, Prowadzenie imprez sportowych 
na żywo, Produkcja konkursów sportowych, Produkcja im-
prez sportowych, Pokazy konne, Pozamiejskie ośrodki rekre-
acyjno-sportowe [country club] wyposażone w obiekty 
i sprzęt sportowy, Rozrywka w postaci meczów baseballo-
wych, Rozrywka w postaci meczów hokeja na trawie, Roz-
rywka w postaci turniejów golfowych, Rozrywka w postaci 
turniejów tenisowych, Rozrywka w postaci wyścigów samo-
chodowych, Rozrywka w postaci wyścigów jachtów, Roz-
rywka w postaci występów gimnastycznych, Rozrywka 
w postaci zawodów wrotkarskich, Rozrywka w postaci zawo-
dów bokserskich, Rozrywka w postaci zawodów w podno-
szeniu ciężarów, Sędziowanie na imprezach sportowych, 
Sędziowanie sportowe, Sędziowanie w sporcie, Strzelnice, 
Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawno-
ścią fizyczną, Świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z ćwiczeniami, Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie za-
jęć sportowych, Szkolenia zawodników sportowych, Szkole-
nie sportowe, Szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, 
Szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, Szkoły jazdy kon-
nej, Szkoły narciarskie, Treningi zdrowotne i treningi fitness, 
Trenowanie, Trenowanie siatkówki, Turnieje (Inscenizowanie -), 
Udostępnianie sprzętu sportowego, Udostępnianie wyda-
rzeń sportowych za pomocą strony internetowej, Usługi klu-
bów sportowych, Usługi fitness klubów, Usługi edukacyjne 
w zakresie sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczą-
ce sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące spor-
tu, Usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sporto-
wych, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fit-
ness], Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycz-
nymi za pośrednictwem strony internetowej online, Udziela-
nie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, 
Udzielanie informacji związanych ze sportem, Udzielanie in-
formacji na temat wyników rozgrywek sztuk walki, Udziela-
nie informacji na temat wyników meczów bokserskich, 
Udzielanie informacji dotyczących osobistości sportowych, 
Usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], Usługi klubów zdrowia 
[fitness], Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycz-
nej [fitness klub], Usługi klubów zdrowia i sal gimnastycz-
nych, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
Usługi klubu piłki wodnej [waterpolo], Usługi oceny w zakre-
sie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi 
ośrodków sprawności fizycznej, Usługi rekreacyjne dotyczą-
ce narciarstwa, Usługi rekreacyjne związane z pieszymi wę-
drówkami, Usługi rekreacyjne związane z łyżwiarstwem, 
Usługi rekreacyjne związane z bobslejami, Usługi rekreacyjne 
związane z jazdą konną, Usługi rozrywkowe w postaci im-
prez łyżwiarskich, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń 
sportowych, Usługi rozrywkowe związane z grą w golfa, 
Usługi rozrywkowe związane ze sportem, Usługi sal do gry 
w snookera, Usługi siłowni, Usługi siłowni związane z trenin-
giem siłowym, Usługi siłowni związane z kulturystyką, Usługi 
sportowe, Usługi świadczone przez parki sportowe, Usługi 
szkoleniowe w dziedzinie bobslejów, Usługi szkoleniowe 
w dziedzinie narciarstwa, Usługi szkoleniowe w zakresie 
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Usługi szkoleniowe 
w zakresie sportu, Usługi szkoleniowe w zakresie jazdy kon-
nej, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną 
[fitness], Usługi terenów treningowych do gry w golfa, Usługi 
torów kręglarskich, Usługi trenera osobistego [trening spraw-
ności fizycznej], Usługi trenerów osobistych, Usługi trener-
skie, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi trenerskie 
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie 
w zakresie zajęć sportowych, Usługi treningowe siłowe i po-
prawiające kondycję, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, 

Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi w zakresie in-
formacji sportowej, Usługi w zakresie instruktażu sportowe-
go, Usługi w zakresie nauczania gimnastyki, Usługi w zakre-
sie rozrywki sportowej, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, 
Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, Usługi 
w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie udostęp-
niania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Usługi w zakresie wy-
chowania fizycznego, Usługi wyrównywania szans [handi-
cap] podczas imprez sportowych, Wirtualne usługi trenin-
gów sprawności fizycznej, Wyrównywanie szans [handicap] 
podczas imprez sportowych, Zajęcia gimnastyczne, Zajęcia 
sportowe, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, Zapewnianie instruktażu i sprzętu 
w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, Zapewnianie kursów w za-
kresie zarządzania wodą, Zapewnianie lodowiska do jazdy 
na łyżwach, Zapewnianie obiektów sportowych na potrze-
by mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym, Zapewnianie 
obiektów sportowych na potrzeby mistrzostw w łyżwiar-
stwie szybkim, Zapewnianie obiektów sportowych na po-
trzeby narciarstwa, Zapewnianie obiektów sportowych 
na potrzeby łucznictwa, Zapewnianie obiektów sporto-
wych do gry w polo, Zapewnianie wychowania fizycznego, 
Zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, Za-
wody w aerobiku, Zawody sportowe (Organizowanie -), 
Edukacja, rozrywka i sport, Rezerwowanie miejsc na pokazy, 
Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, Rezer-
wacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, Re-
zerwacja biletów na koncerty, Rezerwacja biletów na impre-
zy kulturalne, Organizacja rezerwacji biletów na spektakle 
i na inne imprezy rozrywkowe, Informacja o biletach na im-
prezy rozrywkowe, Biura rezerwacji biletów koncertowych, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Świadczenie usług sprzedaży 
biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywko-
we, sportowe i kulturalne, Usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], Usługi agencji rezerwujących bilety na spektakle 
teatralne, Usługi agencji rezerwujących bilety kinowe, Usługi 
agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi 
agencji sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych, 
Usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, Usługi informa-
cyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów 
elektronicznych, Usługi informacyjne w zakresie biletów 
na wydarzenia sportowe, Usługi informacyjne w zakresie bi-
letów na widowiska, Usługi kas biletowych, Usługi rezerwa-
cji biletów na spektakle, Usługi rezerwacji biletów na kon-
certy, Usługi rezerwacji biletów do teatru, Usługi rezerwacji 
biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwa-
cji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, 
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
kulturalne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na koncerty muzyczne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwa-
cji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, 
Usługi rezerwacji i przedsprzedaży biletów na imprezy w za-
kresie sportów elektronicznych, Usługi w zakresie dystrybu-
cji i rezerwacji biletów na imprezy, Usługi w zakresie naby-
wania biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie 
nabywania biletów na imprezy sportowe, Usługi w zakresie 
rezerwacji biletów do teatru, Usługi w zakresie rezerwacji 
teatralnych.

(210) 549388 (220) 2022 11 21
(731) STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA, Rzuchowa
(540) (znak słowny)
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(540) KOOP Ze Smakiem
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi importowo-eksportowe, Reklamy za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem me-
diów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy ryn-
kowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Usługi informacyjne dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Pomoc w zarzą-
dzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, 
Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne świadczone za po-
średnictwem radia, telewizji, prasy, poczty oraz sieci kompu-
terowej lub z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, 
neonów, flag i transparentów, Usługi w zakresie publikacji 
tekstów reklamowych, Usługi w zakresie rozpowszechnia-
nia materiałów reklamowych i promocyjnych w postaci 
próbek, ulotek, katalogów, gazetek, prospektów i broszur 
informacyjnych, Usługi w zakresie organizowania, prowa-
dzenia i obsługi wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów 
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi 
w zakresie dekoracji wystaw sklepowych, Usługi w zakresie 
badań rynkowych i badań opinii publicznej, Usługi w zakre-
sie przygotowywania i prowadzenia sondaży i ankiet, Usłu-
gi w zakresie badań statystycznych, Usługi w zakresie prac 
biurowych, Usługi w zakresie zarządzania i administrowania 
zbiorami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach, 
w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych 
urządzeń elektronicznych, Usługi w zakresie wyszukiwania 
danych i informacji w plikach i bazach komputerowych, 
Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za po-
średnictwem Internetu i sieci bezprzewodowych, Usługi 
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz 
danych oraz sortowania, systematyzacji i wyszukiwania da-
nych w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie 
wynajmowania powierzchni na cele reklamowe oraz miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Usługi w zakresie roz-
powszechniania ogłoszeń reklamowych, Usługi w zakresie 
wypożyczania manekinów do celów reklamowych i promo-
cyjnych, Dekoracja wystaw i witryn sklepowych, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych, Planowanie i organizowanie 
targów, wystaw i imprez w celach handlowych lub rekla-
mowych, Rekrutacja personelu, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo w zawieraniu 
transakcji handlowych, Wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sie-
ci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych płodów 
rolnych i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych, 
przetworzonych owoców, grzybów, warzyw, soków, na-
pojów, win, przetworów, orzechów i nasion roślin strącz-
kowych, kiszonych warzyw [kimchi], choucroute garnie 
[kapusta kiszona garnirowana], kapusty kwaszonej, warzyw 
fermentowanych, warzyw kiszonych, produktów spożyw-
czych kiszonych, powideł, warzyw przetworzonych, konser-
wowanych i suszonych, galaretek, dżemów, zup, wywarów 
i ekstraktów mięsnych, marmolad, past z owoców, kompo-
tów, past owocowych i warzywnych, żelatyn, mieszanek 
do zup, przetworów do zup jarzynowych, wywarów z wa-
rzyw, zup, ekstraktów z pomidorów, przecierów pomidoro-
wych, zagęszczonych sosów pomidorowych, koncentratów 
pomidorowych [puree], cukrów, naturalnych słodzików, po-

lew cukierniczych i nadzienia, produktów pszczelich, lodów, 
lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, soli, 
przypraw i dodatków smakowych, ziaren przetworzonych 
i skrobi oraz wyrobów z tych towarów, preparatów do pie-
czenia i drożdży, batonów zbożowych i energetycznych, 
wyrobów piekarniczych, chleba, cukierków, batonów i gum 
do żucia, wyrobów cukierniczych, ciast, tarty i ciasteczek, 
miodu, miodu naturalnego, melasy, octu, octu jabłkowego, 
octu winnego, musztardy, koncentratu warzywnego sto-
sowanego jako przyprawy, bezalkoholowych preparatów 
do produkcji napojów, napojów bezalkoholowych, piwa, 
piwa bezalkoholowego, napojów odalkoholizowanych, 
napojów orzeźwiających, produktów piwowarskich, bezal-
koholowych ekstraktów z owoców używanych do sporzą-
dzania napojów, esencji do produkcji napojów, lemoniad 
(syropów do-), koncentratów do sporządzania napojów 
owocowych, napojów (syropów do-), syropów do napojów, 
syropów do wyrobu napojów, niesfermentowanego mosz-
czu winogron, aromatyzowanych napojów gazowanych, 
soków, wody, moszczu, mrożonych napojów owocowych, 
mieszanych soków owocowych, koncentratów soków owo-
cowych, napojów i soków owocowych, Sprzedaż za pośred-
nictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicz-
nych i hurtowych cydru, esencji i ekstraktów alkoholowych, 
napojów alkoholowych, preparatów alkoholowych do spo-
rządzania napojów, preparatów do produkcji napojów alko-
holowych, alkoholi wysokoprocentowych, wina, aperitifów, 
likierów, miodów pitnych, win winogronowych, win owoco-
wych, win alkoholizowanych, białych win, czerwonych win, 
win alkoholowych, win niemusujących, napojów na bazie 
wina, win białych musujących, win czerwonych musują-
cych, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci In-
ternet, sklepów detalicznych i hurtowych mięs i wędlin, ryb, 
owoców morza i mięczaków [nieżywe], nabiału i substytu-
tów nabiału, jaj ptasich i produktów z jaj, olejów i tłuszczy 
jadalnych, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów 
(w tym orzechów i nasion roślin strączkowych), zup i wywa-
rów, ekstraktów mięsnych, naturalnych i sztucznych osłonek 
do kiełbas, kiełbas, wyrobów z mięsa, wyrobów garmaże-
ryjnych na bazie mięsa, wyrobów na bazie mięsa, wyrobów 
wędliniarskich, pasztetów, słonin, wędzonek, podrobów, 
wyrobów podrobowych, konserw, flaków, galaretek, zup, 
rosołów, filetów rybnych, krokietów, past rybnych do kana-
pek, past rybnych, konserw mięsnych i rybnych, Sprzedaż 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów 
detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji dań 
gotowych do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, 
nabiału, ryb, warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, sałatek wa-
rzywnych, jarzynowych, owocowych i rybnych, dań goto-
wych i wytrawnych przekąsek na bazie ziaren, zbóż, mąki 
i sezamu, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci 
Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni 
i restauracji krakersów, klusek, knedli, pierogów, naleśników, 
ciast i ciastek, kanapek i pizzy, sajgonek, bułeczek gotowa-
nych na parze, potraw z tortilli, soli, przypraw i dodatków 
smakowych, wypieków, wyrobów cukierniczych, czekolad 
i deserów, cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierni-
czych i nadzienia, produktów pszczelich, lodów, lodów spo-
żywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, kawy, herbat, 
kakao i namiastek tych towarów, ziaren przetworzonych, 
skrobi, wyrobów z tych towarów, preparatów do pieczenia 
i drożdży, lizaków mrożonych, ciast mrożonych, wyrobów 
cukierniczych mrożonych, mrożonych wyrobów piekarni-
czych, mrożonych ciast i tortów jogurtowych, mrożonych 
napojów [frappe], mrożonych mlecznych wyrobów cukierni-
czych, mrożonych posiłków składających się głównie z ryżu, 
mrożonych posiłków składających się głównie z makaronu, 
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mrożonych produktów z ciast nadziewanych mięsem, mro-
żonych produktów z ciast nadziewanych warzywami, kawy 
mrożonej, napojów na bazie kawy, herbat mrożonych, na-
pojów na bazie herbaty, napojów na bazie czekolady, wyro-
bów cukierniczych, wyrobów piekarniczych, słodyczy.

(210) 549447 (220) 2022 11 22
(731) DSR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUPMT 4 INDUSTRY

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.17
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie do pobrania, Urządzenia diagnostyczne 
nie do celów medycznych, Nośniki danych, 42 Aktualizo-
wanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w za-
kresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, 
Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Prace badaw-
czo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Usługi 
doradcze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, Wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego.

(210) 549458 (220) 2022 11 22
(731) BOTANIKA FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONCANA

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 29 Żywność dietetyczna i artykuły spożywcze, 
żywność i artykuły spożywcze z dodatkiem witamin, skład-
ników mineralnych oraz innych środków wspomagających 
funkcjonowanie poszczególnych narządów człowieka, kon-
centraty i odżywki wysokobiałkowe (artykuły spożywcze) 
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwa-
sami, dietetyczne i odżywcze zamienniki posiłków (artykuły 
spożywcze), wszystkie wyżej wymienione zawarte w klasie 
29 przeznaczone nie do celów medycznych, Suszone i go-
towane owoce i warzywa, bakalie i ich mieszanki, skórki 
z owoców kandyzowane, chipsy, daktyle, migdały preparo-
wane, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparo-
wane, rodzynki, pestki słonecznika, oleje i tłuszcze jadalne, 
masło, masło z orzechów, masło z nasion, masło arachidowe, 
masło migdałowe, masło sezamowe, masło kokosowe, ma-
sło miodowe, masło kakaowe, masło z ziołami, 30 Przekąski 
z pieczywa chrupkiego, chrupki kukurydziane, chrupki sero-
we, chrupki zbożowe, płatki śniadaniowe, batony spożywcze 
na bazie zbóż, produkty zbożowe, wyroby cukiernicze i cze-
koladowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszan-
ki mączne, pieczywo, bułki słodkie, ciasta, ciastka, ozdoby ja-
dalne do ciast, suchary, tarty, wafle suche, wafle przekładane, 
torty i torciki waflowe, waflowe rurki i rożki, gofry, słodycze, 
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolady, bombonierki, ba-
tony, chałwa, herbatniki, karmelki, pomadki, pralinki, czeko-

ladki z orzechami, czekoladki z bakaliami, galaretki owocowe 
[słodycze], lody, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao, zioła 
suszone, zioła przetworzone, zioła do celów spożywczych, 
przyprawy, miód, sosy do sałatek.

(210) 549499 (220) 2022 11 23
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspoma-
gające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspo-
magające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy biolo-
giczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do roślin, 5 Pestycydy, 
Pestycydy rolnicze, Pestycydy do celów ogrodniczych.

(210) 549520 (220) 2022 11 23
(731) Basic Fun, Inc., Boca Raton, US
(540) (znak słowny)
(540) K’NEX
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki 
budowlane i konstrukcyjne.

(210) 549551 (220) 2022 11 23
(731) INS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZlALNOŚCIĄ, Wołczkowo
(540) (znak słowny)
(540) insmed
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe za wyjątkiem do-
radztwa ubezpieczeniowego w sprawach ubezpieczeń.

(210) 549553 (220) 2022 11 23
(731) SUROWIEC MAGDALENA ALPHA STAR EXPORT- 

-IMPORT, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) PINKYPOD
(510), (511) 1 Aromaty, Produkty chemiczne do sporządzania 
aromatów, Mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne 
do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, Sub-
stancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów zapa-
chowych, Produkty chemiczne do sporządzania produktów 
zapachowych, Substancje aromatyczne do zapachów, 9 Bate-
rie do papierosów elektronicznych, Ładowarki do papierosów 
elektronicznych, Przenośne etui do ładowania papierosów 
elektronicznych i waporyzatorów, Ładowarki USB do elek-
tronicznych papierosów, 34 Pudełka na papierosy, Kartridże 
do papierosów elektronicznych, Atomizery do papierosów 
elektronicznych, Kartomizery do papierosów elektronicz-
nych, Papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, 
Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aro-
maty i płyny do nich, Aromaty chemiczne w płynie stosowa-
ne do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
Środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, 
Środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne, do stosowa-
nia w zamiennikach tytoniu, Środki aromatyzujące do stoso-
wania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eterycz-
ne, Środki aromatyzujące, inne niż olejki eteryczne, do sto-
sowania w zamiennikach tytoniu, Urządzenia elektroniczne 
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do inhalacji nikotynowej, Esencje do artykułów żywnościo-
wych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aroma-
ty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektro-
nicznych papierosów, Elektroniczne fajki wodne, Urządzenia 
elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikoty-
nę, Wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne 
w płynie do papierosów elektronicznych, Zestawy do pa-
lenia papierosów elektronicznych, Naboje do kartridżów 
do papierosów elektronicznych, Płyny do elektronicznych 
papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol 
propylenowy, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] 
zawierający glicerynę roślinną, Aromaty chemiczne w płynie 
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych pa-
pierosów, Elektroniczne fajki do tytoniu, Cygara elektronicz-
ne, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, 
Środki czyszczące do papierosów elektronicznych, Artykuły 
dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, Przybory dla pala-
czy, Papierosy.

(210) 549556 (220) 2022 11 23
(731) INS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZlALNOŚCIĄ, Wołczkowo
(540) (znak słowny)
(540) ins-med
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe za wyjątkiem do-
radztwa ubezpieczeniowego w sprawach ubezpieczeń.

(210) 549575 (220) 2022 11 24
(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Wiedzy i Rozwoju PGE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.04, 26.05.06
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji marketingowej, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Kampanie marke-
tingowe, Informacja marketingowa, Opracowywanie kam-
panii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, Opracowywanie i realizacja planów i kon-
cepcji medialnych i reklamowych, Organizowanie targów 
i wystaw, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działal-
ności gospodarczej, Promowanie działalności gospodarczej, 
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Reklama 
promocyjna projektów badawczych w dziedzinie energety-
ki, Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań 

zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwe-
stii i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw 
środowiskowych, Doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Opracowywanie strategii przedsię-
biorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja 
zarządzania działalnością gospodarczą, Zarządzanie proce-
sami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Doradztwo 
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Usługi analizy 
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Doradztwo 
dotyczące działalności gospodarczej w sektorze energe-
tycznym, Doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie planowania działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zakładania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie 
działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, Pomoc 
i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przed-
siębiorstwami w sektorze energetycznym, Usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzy-
stania wynalazków, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
(Usługi doradcze w branży odnawialnych źródeł energii -), 
Badania rynkowe, Badania i analizy rynkowe, Badania rynku 
i analizy biznesowe, Doradztwo w zakresie analizy bizneso-
wej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy 
biznesowej, Reklama promocyjna projektów badawczych, 
Reklama rekrutacji personelu, Reklama biznesowych stron 
internetowych, Publikowanie materiałów i tekstów rekla-
mowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Kompilacja, 
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 Organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, Badania edukacyjne, 
Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), Edukacja dorosłych, Edukacja 
(Informacje dotyczące energetyki), Edukacja zawodowa dla 
młodych ludzi, Informacje i wiadomości online w dziedzinie 
szkoleń zawodowych, Kształcenie uzupełniające [pomatural-
ne], Kształcenie ustawiczne, Kursy korespondencyjne, Kursy 
szkoleniowe w zakresie inżynierii, Kursy szkoleniowe w zakre-
sie łączenia włókien światłowodowych, Opracowywanie ma-
teriałów edukacyjnych, Organizacja egzaminów [edukacja], 
Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja 
seminariów, Organizacja szkoleń, Organizacja zajęć, Organi-
zowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie kursów 
instruktażowych, Organizowanie warsztatów, Podyplomo-
we kursy szkoleniowe związane z technologią inżynieryjną, 
Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia w zakresie projektowania 
systemów oprogramowania, Szkolenie w zakresie inżynierii 
elektrycznej, Usługi dotyczące edukacji technologicznej, 
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień śro-
dowiskowych, Usługi nauki na odległość świadczone onli-
ne, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szko-
lenia i kształcenia zawodowego, Zapewnianie seminariów 
szkoleniowych online, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), 
Udostępnianie publikacji on-line, Usługi wydawnicze, Usłu-
gi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 
Edukacja (Informacje dotyczące odnawialnych żródeł ener-
gii), Edukacja (Informacje dotyczące zarządzania projektami), 
Biblioteka [wypożyczalnia książek], Usługi bibliotek elektro-
nicznych, Usługi biblioteczne [usługi bibliotek], Usługi biblio-
tek [wypożyczanie książek technicznych i specjalistycznych 
w dziedzinie energetyki], Usługi bibliotek wypożyczających 
filmy, Usługi bibliotekarskie w zakresie księgozbioru świad-
czone online, Kursy językowe, Kursy szkoleniowe w zakresie 
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planowania strategicznego związanego z reklamą, promo-
cją, marketingiem i biznesem, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, 
Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro-
nicznej, innych niż do celów reklamowych, Usługi eduka-
cyjne i instruktażowe, Organizowanie i prowadzenie wy-
kładów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów edukacyjnych 
w dziedzinie biznesu, Prowadzenie wycieczek do celów 
szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [zajęcia praktyczne, praktyki, staże].

(210) 549604 (220) 2022 11 24
(731) PANASIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Macierzysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PanAsia FISH & ASIAN FOOD

(531) 03.09.13, 03.09.24, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 21 Naczynia do gotowania, Naczynia [artykuły 
gospodarstwa domowego], Naczynia do pieczenia, Naczynia 
ceramiczne, Naczynia do kuchenek mikrofalowych, Naczy-
nia do serwowania potraw, Naczynia na przystawki i dodatki 
do potraw, Patelnie, Patelnie typu wok, Małe patelnie z długą 
rączką, Garnki, Garnki kuchenne, Garnki do gotowania ryżu, 
inne niż elektryczne, Misy z metali szlachetnych, Misy do po-
dawania żywności, Pojemniki do użytku domowego lub ku-
chennego, Pojemniki kuchenne, Butelki, Butelki z plastiku, 
Pudełka obiadowe, Plastikowe pudełka obiadowe, Pudełka 
bento, Przybory kuchenne, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Jedno-
razowe pałeczki do jedzenia, Rękawice kuchenne, Wykałaczki, 
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Ręczne przyrządy 
do sporządzania sushi, Sprzęt do zwijania sushi, Maty do zwi-
jania sushi, Podstawki stołowe pod naczynia, 29 Ryby, owoce 
morza i mięczaki, nieżywe, Mięso i wyroby mięsne, Przetwo-
rzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strącz-
kowych, Wodorosty jadalne (w tym przetworzone i suszone 
wodorosty spożywcze), Kiszone warzywa [kimchi], warzywa 
marynowane oraz warzywa marynowane w sosie sojowym, 
Oleje i tłuszcze jadalne, Płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), 
Jaja ptasie i produkty z jaj, Mleko (w szczególności mleko ko-
kosowe oraz mleko sojowe), ser, masło, jogurt i inne produkty 
mleczne, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Gotowe posiłki 
składające się głównie z owoców morza, Gotowe posiłki skła-
dające się głównie z ryb, Gotowe posiłki zawierające głównie 
kurczaka, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], 
Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone pa-
kowane przystawki składające się głównie z owoców morza, 
Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Mrożone posiłki 
składające się głównie z kurczaka, Nuggetsy z kurczaka [małe 
kawałki kurczaka w panierce], Potrawy gotowe składające się 
głównie z warzyw, Przekąski na bazie ryb, Przekąski na bazie 
tofu, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie ziemnia-
ków, Przekąski z jadalnych wodorostów, Przekąski z owoców, 
Przekąski na bazie mięsa, Przystawki gotowe do spożycia, 
składające się przede wszystkim z owoców morza, Przystawki 
na bazie warzyw, Zupy błyskawiczne, Zupy w proszku, Żyw-
ność chłodzona składająca się głównie z ryb, Gotowe dania 

warzywne, Gotowe dania z mięsa, 30 Bibimbap [ryż z warzy-
wami i wołowiną], Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydzia-
ne o smaku wodorostów, Chipsy kukurydziane o smaku wa-
rzyw, Chipsy na bazie zbóż, Chrupki serowe w kształcie kulek 
[przekąski], Ciasteczka ryżowe, Gotowe potrawy zawierające 
głównie ryż, Gotowe potrawy zawierające głównie makaron, 
Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone 
posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone produkty z cia-
sta nadziewane warzywami, Pierożki z krewetkami, Przekąski 
na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie mąki, Przekąski składają-
ce się głównie z ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski sło-
ne na bazie mąki, Przekąski słone na bazie kukurydzy, Przekąski 
słone na bazie zbóż, Przekąski wykonane z mąki kukurydzia-
nej, Przekąski wykonane z pszenicy, Ryż preparowany zawijany 
w wodorosty, Tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], 
Zawijane suszone wodorosty [gimbap], Suche i świeże maka-
rony, kluski i pierogi, Ryż, makaron i kluski, Tapioka i sago, Mąka 
i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, Wodorosty (przyprawa), Lody, sor-
bety i inne jadalne lody, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów (w szczególności herbata z liści jęczmienia, herbata 
zielona, herbata z żeń-szenia, herbata jaśminowa), Gotowe da-
nia suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Sajgonki, Pie-
rożki w stylu koreańskim [mandu], Ziarna przetworzone, skro-
bia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
Sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, Przyprawy 
w proszku, Pasta z fasoli miso, Pasta z soi [przyprawy], Pasta 
z papryki chili będąca przyprawą, Pasta chili używana jako 
przyprawa, Pasta z fasoli z przyprawami, Fermentowana pa-
sta z ostrej papryki [gochujang], Pasta sojowa do użytku jako 
przyprawa [doenjang], Pasta fasolowa, Pasta curry, Pasta wa-
sabi, Ocet, sosy (w tym sosy pikantne, rybne, sojowe, teriyaki) 
i inne przyprawy (wszelkich rodzajów), Lód [zamrożona woda], 
Syrop spożywczy, w tym syrop kukurydziany, 32 Piwo i piwo 
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne i ga-
zowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów, 33 Preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, Wino (w szczególności wino śliw-
kowe, wino jeżynowe, żółte wino ryżowe), Sake, Koreański 
destylowany napój alkoholowy [soju], 39 Magazynowanie 
ładunku przed transportem, Usługi w zakresie bezpiecznego 
magazynowania [transport], Pakowanie artykułów do trans-
portu, Transport i składowanie towarów, 43 Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 549606 (220) 2022 11 25
(731) KUBACHA JOANNA, KUBACHA ŁUKASZ RULE OUT  

J. KUBACHA, Ł. KUBACHA SPÓŁKA CYWILNA, Czempiń
(540) (znak słowny)
(540) Rule Out
(510), (511) 25 Ubrania codzienne.

(210) 549653 (220) 2022 11 25
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tvn24 dzień na żywo
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.18, 
26.11.03, 26.11.12, 26.11.14, 29.01.15

(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu au-
dio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i te-
lewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Moni-
tory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przy-
stosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywa-
nie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wy-
syłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na-
grań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 

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

(210) 549654 (220) 2022 11 25
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA CARDIO

(531) 27.05.01, 02.09.01, 26.04.02, 26.04.04, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu au-
dio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i te-
lewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Moni-
tory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przy-
stosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywa-
nie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wy-
syłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na-
grań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
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biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzeń do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów apara-
turowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywa-
nia programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obu-
wia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospo-
darczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadze-
nia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-
dwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki 
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa dam-
ska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalen-
darze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krze-
sełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe 
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opa-
kowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pa-
łeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawa-
ny, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce 
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emi-
sji sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszech-
niania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych - Internetu, Usługi komunikacyj-
ne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego I światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem Informacji od i do klienta, 
Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprze-
daży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika-
cję z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie 
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteli-
gentnej automatycznej selekcji programów które mają być 
nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania in-
formacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwia-
nie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu tele-
wizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udziela-
nie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymie-
nionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem 
miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Orga-

nizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, Do-
starczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym 
w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycz-
nych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem 
urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału tele-
wizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfro-
wego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN - 
przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożli-
wianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 
Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwerów i portali internetowych, Usługi udostępniania do-
stępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali 
internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i kon-
kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem wi-
dzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie dostę-
pu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmo-
wania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, 
Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi 
automatycznego zapisywania programów telewizyjnych 
zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie 
elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynaj-
mowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji 
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych ma-
teriałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej I organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywa-
nie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projek-
towe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczą-
ce opracowywania i wdrażania nowych technologii w dzie-
dzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie 
prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wyna-
jem komputerów), Hosting i administracja serwerów interne-
towych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i ser-
werów komputerowych.

(210) 549655 (220) 2022 11 25
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Strefa cardio
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
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analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu au-
dio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i te-
lewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Moni-
tory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przy-
stosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi 
w zakresie reklamy: organizacja t prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywa-
nie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wy-
syłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na-
grań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzeń do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów apara-
turowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywa-
nia programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obu-
wia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospo-
darczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadze-
nia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-

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

(210) 549658 (220) 2022 11 28
(731) INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INWEMER part the B+N group

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Dzierżawa nieruchomości, Zarządzanie nie-
ruchomościami, Wynajem nieruchomości, 37 Usługi budow-
lane i instalacyjne, naprawy, czyszczenie pomieszczeń, bu-
dynków, otwartych terenów, pojazdów, taboru kolejowego, 
wyrobów włókienniczych i futrzarskich, Rozbiórka budyn-
ków, Usługi porządkowe, remontowe, konserwacja i renowa-
cja budynków, maszyn, urządzeń biurowych, komputerów, 
instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, 
wentylacyjnych, Roboty budowlane izolacyjne, Impregno-
wanie materiałów budowlanych i podłogowych, 39 Usługi 
transportowe i magazynowe, Dystrybucja energii, ciepła, 

wody, przesyłek, 41 Nauczanie, Kształcenie, Tłumaczenia, 
Rozrywka, sport, 44 Projektowanie terenów zielonych, ogro-
dów, Usługi sanitarne, 45 Usługi ochroniarskie.

(210) 549681 (220) 2022 11 28
(731) Lisiak Łukasz Steelshot Łukasz Lisiak, Wądroże Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STEELSHOT

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 35 Administrowanie i organizacja usług sprzeda-
ży wysyłkowej, Usługi detalicznej i hurtowej, w tym online, 
drobnych artykułów metalowych, amunicji, gier i zabawek 
oraz artykułów do gier i zabawek.

(210) 549719 (220) 2022 11 29
(731) MARCINIAK DARIA LIVIERS, Płońsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Liviers PROFESSIONAL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 Barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, Powłoki, 
Rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tu-
szów, Żywice naturalne w stanie surowym, Naturalne surowe 
żywice, Żywice naturalne.

(210) 549726 (220) 2022 11 29
(731) ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIE JESTEŚ SAM/A Kampania społeczna na rzecz 

osób chorych na epilepsję

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.08, 29.01.11
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamo-
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wych, marketingowych i promocyjnych, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi 
public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlo-
wych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie 
konkursami w celach reklamowych, Administrowanie pro-
gramami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, Analiza odbioru reklamy, 
Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świa-
domości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru 
reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi bezob-
sługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywno-
ści, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi 
handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę 
i nagrane filmy do pobrania, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą 
gazet [dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, Dostar-
czanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, 
Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Dostarczanie infor-
macji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośred-
nictwem internetu, Usługi reklamowe, promocyjne i mar-
ketingowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Administro-
wanie [organizacja] konkursami, Konferencje (Organizowanie 
i prowadzenie -), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), 
Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Orga-
nizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów 
edukacyjnych, Organizacja konkursów w dziedzinie rozryw-
ki, Organizacja seminariów, Adaptacja i montaż kinemato-
graficzny, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, 
Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Edycja zdjęć, 
Fotografia, Montaż filmów, Montaż filmów fotograficznych, 
Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Akademie, Ba-
dania edukacyjne, Analizowanie wyników testów i danych 
edukacyjnych dla osób trzecich, Budowanie zespołu (edu-
kacja), Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], 
Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo 
szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakre-
sie szkoleń medycznych, Doradztwo w zakresie szkoleń 
biznesowych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo 
w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo zawodowe, 
Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkole-
niowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Produkcja nagrań 
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotogra-
ficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Edycja druków 
zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów rekla-
mowych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Multimedialne wydania czaso-
pism, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, 
Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe.

(210) 549836 (220) 2022 12 01
(731) ALLCHARGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) VERNE

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 Jednostki pływające [łodzie i statki], Łodzie 
motorowe, 39 Usługi transportowe i dostawa drogą po-
wietrzną, lądową, koleją i drogą morską, Transport wodny, 
Rezerwacja miejsc na transport wodny.

(210) 549884 (220) 2022 12 02
(731) GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. de C.V., 

Meksyk, MX
(540) (znak słowny)
(540) suerox
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki i fitoterapeu-
tyki do stosowania u ludzi, Preparaty witaminowe, Plastry 
z suplementami witaminowymi, Suplementy diety, Odżyw-
cze suplementy diety, Napoje elektrolityczne, 32 Napoje 
sportowe wzbogacone proteinami, Napoje sportowe zawie-
rające elektrolity, Napoje sportowe i energetyczne, Napoje 
izotoniczne, Napoje i soki owocowe, Syropy i inne preparaty 
do sporządzania napojów, Wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, Napoje energetyczne.

(210) 549885 (220) 2022 12 02
(731) GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. de C.V., 

Meksyk, MX
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUEROX

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki i fitoterapeu-
tyki do stosowania u ludzi, Preparaty witaminowe, Plastry 
z suplementami witaminowymi, Suplementy diety, Odżyw-
cze suplementy diety, Napoje elektrolityczne, 32 Napoje 
sportowe wzbogacone proteinami, Napoje sportowe zawie-
rające elektrolity, Napoje sportowe i energetyczne, Napoje 
izotoniczne, Napoje i soki owocowe, Syropy i inne preparaty 
do sporządzania napojów, Wody mineralne i gazowane oraz 
inne napoje bezalkoholowe, Napoje energetyczne.

(210) 549900 (220) 2022 12 02
(731) SHARMA RADHE JT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Klönberg
(510), (511) 8 Noże, Sztućce, Sztućce stołowe [noże, widel-
ce i łyżki], 9 Wagi, 11 Czajniki elektryczne, Szybkowary elek-
tryczne, Urządzenia do opiekania i pieczenia, 18 Parasole, 
21 Garnki, Patelnie, Czajniki nieelektryczne, Szybkowary nie-
elektryczne, Podgrzewacze świeczkowe elektryczne i nie-
elektryczne, Termosy, Kubki termiczne, Pojemniki na chleb, 
Nieelektryczne maszynki do robienia makaronu do użyt-
ku domowego, Urządzenia do wytwarzania makaronów, 
ręczne, Maszynki do wytwarzania kiełbasy, ręczne, Kociołki 
do gotowania na ogniu.

(210) 549901 (220) 2022 12 03
(731) HEŁKA KAROLINA, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) naSwoim.com.pl

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.01, 24.17.02, 26.01.04, 
26.01.16, 07.01.08

(510), (511) 11 Instalacje sanitarne, Instalacje sanitarne i ła-
zienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Instalacje 
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje wen-
tylacyjne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami do chłodzenia, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, 37 Usługi 
doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mecha-
nicznego i elektrycznego, Montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewa-
nia słonecznego, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Montaż urządzeń 
grzewczych, 40 Usługi doradcze związane z wytwarzaniem 
energii elektrycznej.

(210) 549930 (220) 2022 12 02
(731) WELLPOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WELLPOD
(510), (511) 29 Jogurt, Napoje na bazie jogurtu, Desery jo-
gurtowe, Napoje na bazie mleka, Napoje na bazie roślin 
jako substytuty mleka, Roślinne substytuty mleka, Przekąski 
na bazie mleka, Przekąski na bazie substytutów mleka, Sery 
i serki, w tym także o obniżonej zawartości laktozy, w tym: 
serki homogenizowane, serki termizowane, serki ziarniste, 
serki smakowe, Sery topione, w tym o obniżonej zawarto-
ści laktozy, Twarogi i twarożki, Substytuty mięsa, Substytuty 
mięsa na bazie warzyw, 32 Napoje na bazie warzyw, Napoje 
na bazie roślin, Bezalkoholowe napoje roślinne.

(210) 549931 (220) 2022 12 02
(731) WELLPOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WELLGURT
(510), (511) 29 Jogurt, Napoje na bazie jogurtu, Desery jo-
gurtowe, Napoje na bazie mleka, Napoje na bazie roślin 
jako substytuty mleka, Roślinne substytuty mleka, Przekąski 
na bazie mleka, Przekąski na bazie substytutów mleka, Sery 
i serki, w tym także o obniżonej zawartości laktozy, w tym: 
serki homogenizowane, serki termizowane, serki ziarniste, 
serki smakowe, Sery topione, w tym o obniżonej zawarto-
ści laktozy, Twarogi i twarożki, Substytuty mięsa, Substytuty 
mięsa na bazie warzyw, 32 Napoje na bazie warzyw, Napoje 
na bazie roślin, Bezalkoholowe napoje roślinne.

(210) 549976 (220) 2022 12 06
(731) CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) CENTRE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 26.02.19, 01.01.01, 
01.01.02, 01.01.09

(510), (511) 41 Usługi edukacji pozaszkolnej w dziedzinie 
nauki, kultury i sztuki, Edukacja, Usługi edukacyjne, Usługi 
edukacyjne w zakresie sztuki.

(210) 549977 (220) 2022 12 06
(731) CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 26.02.19, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.15, 29.01.12

(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategiczne-
go, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komuni-
kacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie strategii dla 
przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Usługi konsultingowe do-
tyczące reklamy, Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju 
koncepcji reklamowych, Usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, 36 Doradztwo finansowe i usłu-
gi konsultingu finansowego, Doradztwo i analiza finansowa, 
Pozyskiwanie kapitału finansowego, 41 Kursy szkoleniowe 
w zakresie planowania strategicznego związanego z rekla-
mą, promocją, marketingiem i biznesem, Szkolenia bizneso-
we, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi szkoleniowe 
w dziedzinie finansów.

(210) 549983 (220) 2022 12 06
(731) ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NIE JESTEŚ SAM/A Kampania społeczna na rzecz 
osób chorych na epilepsję

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.05, 24.17.07, 
26.01.01, 26.01.06

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, Kampanie marketingowe, Infor-
macja marketingowa, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Marketing 
bezpośredni, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Organizacja i przeprowadzanie wy-
darzeń marketingowych, Organizacja konkursów w celach 
reklamowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, Organizowanie promocji imprez mających 
na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Plano-
wanie strategii marketingowych, Produkcja materiałów rekla-
mowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edycja druków zawiera-
jących obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, 
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Multimedialne wydania czaso-
pism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania 
magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów in-
nych niż reklamowe, Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem 
usług teletekstu, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, 
Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji 
przez Internet, Publikacja i redagowanie materiałów druko-
wanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja mate-
riałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Inter-
netu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multi-
medialna materiałów drukowanych, Publikacja podręczni-
ków użytkownika, Publikacja recenzji online w dziedzinie 
rozrywki, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publiko-
wania broszur, Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publi-
kowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism 
internetowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny 
medycyny, Publikowanie czasopism w postaci elektronicz-
nej w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie 
dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publiczne-

go i spraw socjalnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Pu-
blikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, Publikowanie druków w formie 
elektronicznej, Publikowanie druków w formie elektronicz-
nej w Internecie, Publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych gazet dostęp-
nych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Pu-
blikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publiko-
wanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie 
gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie książek, Pu-
blikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek eduka-
cyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
online, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie książek 
instruktażowych, Publikowanie książek, magazynów, alma-
nachów i czasopism, Publikowanie magazynów konsumenc-
kich, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji dru-
kowanych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczą-
cych edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych, in-
nych niż teksty reklamowe, Publikowanie plakatów, Publiko-
wanie podręczników, Publikowanie podręczników szkole-
niowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szko-
leniowych, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów 
edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w for-
mie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
ulotek, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
Redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie tekstów pisa-
nych, innych niż reklamowe, Świadczenie usług w zakresie 
studiów nagrań wideo, Tworzenie [opracowywanie] podca-
stów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce 
ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie 
publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji 
elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Interne-
tu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji 
elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które 
mogą być przeglądane, Usługi pisania blogów, Usługi pisania 
tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, 
Usługi publikacji, Usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie publikacji 
przewodników, Usługi w zakresie publikowania online, Usłu-
gi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi związane 
z pisaniem scenariuszy, Wydawanie audiobooków, Wydawa-
nie gazet, Komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji [micro-publishing], Konsultacje edytorskie, Publikacja 
drukowanych książek telefonicznych, Publikacja gazet elek-
tronicznych online, Publikacja książek i czasopism elektro-
nicznych online (nie do pobrania), Publikacja prac nauko-
wych, Publikowanie literatury instruktażowej, Publikowanie 
materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów druko-
wanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicz-
nej, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publi-
kowanie multimedialne książek, Publikowanie multimedial-
ne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multime-
diów, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie tekstów medycznych, Udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line, Udostępnianie komiksów online, 
nie do pobrania, Usługi w zakresie publikacji biuletynów, 
Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i cza-
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sopism w Internecie, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Administrowanie [organizacja] konkursami, Ad-
ministrowanie [organizacja] zawodami, Organizacja konkur-
sów edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, 
Organizacja seminariów, Organizacja wystaw do celów kul-
turalnych lub edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach 
szkoleniowych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
Organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organi-
zowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizo-
wanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadze-
nie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie 
konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, Organizowanie konferencji edukacyj-
nych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Orga-
nizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowa-
nie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie konfe-
rencji związanych z reklamą, Organizowanie konferencji 
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Organizowanie 
konferencji, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowa-
nie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, 
Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organi-
zowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie po-
kazów w celach edukacyjnych, Organizowanie pokazów 
w celach szkoleniowych, Organizowanie seminariów, Orga-
nizowanie seminariów związanych z reklamą, Produkcja na-
grań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fo-
tograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Edycja na-
grań wideo, Edycja nagrań audio, Edycja zdjęć, Fotografia, 
Montaż filmów, Montaż filmów fotograficznych, Montaż lub 
nagrywanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie i produkcja na-
grań dźwiękowych, Nauczanie i szkolenia, Organizacja i pre-
zentacja widowisk, Organizacja webinariów, Edukacja, roz-
rywka i sport.

(210) 549990 (220) 2022 12 06
(731) ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIE JESTEŚ SAM/A Kampania społeczna  

na rzecz osób chorych na epilepsję

(531) 24.17.05, 24.17.07, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.09, 
27.05.10, 29.01.13

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, 
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Dostar-
czanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji 
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Kampanie marke-
tingowe, Marketing internetowy, Marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], Marketing dotyczący promocji, Marketing bez-
pośredni, Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja 
drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem 
poczty, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, 
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dys-
trybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych drogą pocztową, Dystrybucja materiałów re-
klamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szcze-
gólności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) 
w kraju lub poza nim, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja poczto-
wych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych do-
łączonych do zwykłych wydań, Dystrybucja produktów 
do celów reklamowych, Dystrybucja prospektów do celów 
reklamowych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, 
Dystrybucja tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek 
informacyjnych i próbek], Rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, Rozpowszechnianie produktów do celów rekla-
mowych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie 
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszech-
nianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunika-
cyjnej online w Internecie, Rozpowszechnianie reklam za po-
średnictwem internetowych sieci komunikacyjnych, Rozpo-
wszechnianie reklam poprzez Internet, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Organizo-
wanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych,  
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów 
reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, in-
nych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji [micro-publishing], Komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Pisanie sce-
nariuszy do celów innych niż reklamowe, Pisanie scenariuszy 
filmowych, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
Pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania 
za pośrednictwem usług teletekstu, Programowanie serwi-
sów informacyjnych do transmisji przez Internet, Publikacja 
broszur, Publikacja czasopism, Publikacja gazet elektronicz-
nych online, Publikacja i redagowanie materiałów drukowa-
nych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja i wydawa-
nie prac naukowych związanych z technologią medyczną, 
Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz 
danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publika-
cja podręczników użytkownika, Publikacja tekstów w postaci 
nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompu-
terowej, Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie 
arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism, Publiko-
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wanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism 
internetowych, Publikowanie czasopism, książek i podręczni-
ków z dziedziny medycyny, Publikowanie czasopism w po-
staci elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumen-
tów, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, 
prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie druków, również w formie elek-
tronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej, Publikowanie druków w for-
mie elektronicznej w Internecie, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych ma-
teriałów edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych gazet 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Pu-
blikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publiko-
wanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie książek 
edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicz-
nych online, Publikowanie książek instruktażowych, Publiko-
wanie książek związanych z technologią informacyjną, Publi-
kowanie literatury instruktażowej, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materia-
łów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publi-
kowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty rekla-
mowe, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Publikowanie multimediów, Publikowanie naukowych cza-
sopism informacyjnych, Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Publikowanie plakatów, Publikowa-
nie podręczników szkoleniowych, Publikowanie przewodni-
ków edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie tekstów 
edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w for-
mie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
tekstów medycznych, Publikowanie ulotek, Redagowanie 
tekstów pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, innych 
niż reklamowe, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, 
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podca-
stów, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji on-line, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji 
online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie z glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które 
mogą być przeglądane, Udzielanie informacji związanych 
z publikowaniem, Usługi pisania blogów, Usługi pisania tek-
stów, Usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, 
Usługi publikacji, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi w zakresie pu-
blikacji książek, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usłu-
gi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie książek i cza-
sopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych ksią-
żek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, Wydawanie biuletynów, Wydawa-
nie czasopism, Wydawanie publikacji medycznych, Wydawa-
nie audiobooków, Usługi wydawnicze za pośrednictwem 
środków skomputeryzowanych, Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przed-
stawień na żywo, Dystrybucja filmów, Nauczanie i szkolenia, 

Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja webinariów, 
Organizowanie festiwali, Organizowanie festynów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyj-
nych, Organizowanie konkursów, Organizowanie przedsta-
wień, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania 
magazynów, Publikacja drukowanych książek telefonicznych, 
Publikacja książek i czasopism elektronicznych online 
(nie do pobrania), Publikowanie książek, Publikowanie ksią-
żek, czasopism, Publikowanie materiałów drukowanych i pu-
blikacji drukowanych, Publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
multimedialne książek, Publikowanie multimedialne maga-
zynów, czasopism i gazet, Publikowanie podręczników, Pu-
blikowanie prac naukowych związanych z technologią me-
dyczną, Publikowanie tekstów, Redagowanie tekstów (in-
nych niż teksty reklamowe), Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Usługi doradcze w zakresie publikowania, 
Organizacja widowisk, Organizowanie gier z udziałem pu-
bliczności, Planowanie pokazów filmów, Pokazy filmów wi-
deo, Pokazy filmowe, Prezentacja filmów, Prezentacja filmów 
w celach instruktażowych.

(210) 549993 (220) 2022 12 06
(731) ZIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sucha Beskidzka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carpathia polskie podłogi hybrydowe

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 26.03.01, 26.03.23, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.11, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 19 Podłogi drewniane, Podłogi parkietowe, Pod-
łogi laminatowe, Podłogi niemetalowe, Deski podłogowe, 
Fornir do podłóg, Podłogi z drewna, Podłogi laminowane, 
niemetalowe, Drewniane pokrycia podłogowe, Niemetalo-
we panele podłogowe, Drewniane płytki podłogowe, Pod-
łogi z imitacji drewna, Syntetyczne materiały podłogowe lub 
okładziny ścienne.

(210) 550013 (220) 2022 12 07
(731) GROSZEK STANILEWICZ GRAŻYNA ŁOWCY SŁÓW, 

Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Łowcy Słów
(510), (511) 41 Opowiadanie historii (storytelling), Produkcja 
i/lub udostępnianie programów telewizyjnych, filmów, ani-
mowanych filmów rysunkowych, treści wideo, występów 
na żywo, imprez z opowiadaniem, Publikowanie opowiadań, 
Wystawianie spektakli na żywo, Usługi wydawnicze, Usługi 
publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozryw-
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ki multimedialnej, Publikowanie czasopism, Publikowanie, 
Przedstawienia teatralne [produkcja], Produkcja widowisk, 
Usługi rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne, Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], Nauczanie, Usługi rozryw-
kowe, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Rozrywka interaktyw-
na online, Produkcja filmów wideo, Usługi wideobiblioteki, 
Usługi rozrywkowe w formie wideo, Organizowanie wido-
wisk [impresariat], Impresariat teatralny, Organizowanie gier 
i konkursów, Organizowanie i prowadzenie gier, Edukacja, 
Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizowanie 
lokalnych wydarzeń kulturalnych, Warsztaty w celach kul-
turalnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
Organizowanie konkursów w celach kulturalnych, Usługi 
rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez roz-
rywkowych, Usługi teatralne, Produkcja przedstawień teatral-
nych, Produkcje teatralne, Publikowanie scenariuszy do użyt-
ku teatralnego, Teatralne widowiska sceniczne wykonywane 
w miejscach przeznaczonych do występów, 44 Terapia sztu-
ką, Terapia mowy, Terapia tańcem, Terapia psychologiczna 
dla małych dzieci.

(210) 550020 (220) 2022 12 07
(731) GOŁYŃSKA-MINKIEWICZ MAŁGORZATA  

TURCUS LEGAL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TURCUS

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, 41 Usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe, Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, Organizacja webinariów, 45 Usługi prawne.

(210) 550021 (220) 2022 12 07
(731) KOLCZ MAREK P.P.H.U. KOLMAX, Bielice
(540) (znak słowny)
(540) Kolmax
(510), (511) 25 Obuwie, Buty do wody, Buty na płaskim ob-
casie, Buty nieprzemakalne, Buty zimowe, Gumiaki, Kalosze 
[obuwie], Obuwie codzienne, Obuwie dla dzieci, Obuwie 
dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie plażowe, Obuwie 
robocze, Obuwie przeciwdeszczowe, Ochraniacze przeciw-
śnieżne, Pantofle kąpielowe, Sandały, Sandały kąpielowe, 
Śniegowce, Pantofle domowe.

(210) 550029 (220) 2022 12 06
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) STRAŻNIK TWOJEGO SERCA, KOŚCI I ODPORNOŚCI
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Leki 
wydawane bez recepty, Leki ziołowe, Suplementy diety, Su-
plementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, Suplementy ziołowe, Witaminy i preparaty witami-
nowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Proszki jako zamienniki 
posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-

kresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, 
produktów dietetycznych, żywności, Dostarczanie informa-
cji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży prepara-
tów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Marketing 
bezpośredni, Organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(210) 550030 (220) 2022 12 06
(731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia
(540) (znak słowny)
(540) STRAŻNIK TWOJEGO SERCA, KOŚCI I ODPORNOŚCI 

OLIMP LABS
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Leki 
wydawane bez recepty, Leki ziołowe, Suplementy diety, Su-
plementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami diete-
tycznymi, Suplementy ziołowe, Witaminy i preparaty witami-
nowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Mieszanki ziołowe 
do użytku medycznego, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Proszki jako zamienniki 
posiłków, Dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, suplementów diety, 
produktów dietetycznych, żywności, Dostarczanie informa-
cji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży prepara-
tów farmaceutycznych, suplementów diety, produktów die-
tetycznych, żywności, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Marketing 
bezpośredni, Organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych.

(210) 550032 (220) 2022 12 06
(731) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALTARAN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki pomocnicze do celów me-
dycznych, Żywność dietetyczna przystosowana do celów 
medycznych, Napoje dietetyczne przystosowane do celów 
medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Suplementy diety, Maści do celów 
farmaceutycznych, Żele do celów farmaceutycznych, Mate-
riały opatrunkowe, medyczne, Odżywcze suplementy diety, 
Płyny do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutycz-
ne, Żywność dla niemowląt, Żywność homogenizowana 
przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowa-
na przystosowana do celów medycznych, Produkty farma-
ceutyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów me-
dycznych, Plastry, Materiały do plombowania zębów, Mate-
riały dentystyczne, Środki odkażające, Preparaty chemiczne 
do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów wete-
rynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Prepara-
ty diagnostyczne do celów medycznych, Dodatki odżywcze 
do celów leczniczych, Czopki, Kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki z opłatków farma-
ceutycznych, Kwasy do celów farmaceutycznych, Lekarstwa 
do picia, Napoje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycz-
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nych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Syropy do użytku 
farmaceutycznego, Tabletki do celów farmaceutycznych, 
środki do odkażania i opatrywania ran, Środki bakteriobójcze 
i grzybobójcze, Środki antyseptyczne, Preparaty antysep-
tyczne po goleniu, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze.

(210) 550037 (220) 2022 12 06
(731) SPOKÓJ W GŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOKÓJ W GŁOWIE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.03.01, 06.03.01, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 44 Usługi psychologów, konsultacje psycho-
logiczne, porady psychologiczne, leczenie psychologicz-
ne, opieka psychologiczna, terapia psychologiczna dla 
małych dzieci.

(210) 550041 (220) 2022 12 06
(731) TYŁA KLAUDIA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Bananowa Szklarnia
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, usługi barów i restauracji.

(210) 550046 (220) 2022 12 06
(731) HF MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 Wózki dziecięce, 16 Papier i karton, Druki, 
Materiały introligatorskie, Fotografie, Materiały biurowe, Kle-
je do celów biurowych lub domowych, Materiały dla arty-
stów, Sprzęt biurowy, Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Usługi 
sprzedaży wózków dziecięcych, samochodów, żywności dla 
dzieci, suplementów diety, odzieży, obuwia, kosmetyków, 
produktów spożywczych, parafarmaceutyków, mebli, tapet, 
dywanów, oświetlenia, biżuterii, książek, Usługi reklamowe, 
badanie rynku, Usługi pokazów towarów na portalu interne-
towym, Przegląd prasy-usługi zamieszczania artykułów z ga-
zet na portalu internetowym, Usługi emisji reklam na portalu 
internetowym, Prowadzenie sklepów internetowych, Usługi 
pokazów towarów na portalu internetowym, Przegląd pra-
sy-usługi zamieszczania artykułów z gazet na portalu inter-
netowym, 38 Telekomunikacja, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna - dla ludzi.

(210) 550055 (220) 2022 12 07
(731) AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Wieś Mała

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ap agropula Nagrody kiełkują z każdym punktem

(531) 05.07.02, 09.07.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 Biostymulatory roślin, Biologiczne preparaty, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych stoso-
wane w rolnictwie, Dodatki chemiczne do środków owa-
dobójczych stosowane w rolnictwie, Fosforany [nawozy], 
Geny nasion do produkcji rolniczej, Gips do stosowania jako 
nawóz, Gleba do upraw, Glina porowata do hydroponicznej 
uprawy roślin [substrat], Hormony przyspieszające dojrze-
wanie owoców, Humus, Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy 
z mączki rybnej, Organiczne pozostałości pofermentacyj-
ne [nawóz], Podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], 
Pokrycia humusowe, Preparaty bakteriologiczne, inne niż 
do użytku medycznego i weterynaryjnego stosowane 
w rolnictwie, Preparaty chemiczne do zapobiegania choro-
bom u roślin zbożowych, Preparaty poprawiające kondycję 
gleby, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Superfosfaty 
[nawozy], Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fun-
gicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw 
pasożytom, Środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków prze-
ciw pasożytom, Środki do ochrony nasion, Środki chemiczne 
do zapobiegania chorobom winorośli, 7 Czyszczalnie złożo-
ne do ziaren, Dojarki mechaniczne, Dmuchawy do sprężania, 
zasysania i transportu ziarna, Elewatory rolnicze, Elewatory 
zbożowe, Inkubatory do jaj, Kombajny zbożowe, Kultywa-
tory [maszyny], Lemiesze pługów, Łuskarki ziarna, Maszyny 
do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny rolnicze, 
Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Młocarnie, Na-
rzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Pługi uży-
wane w rolnictwie, Prasy do paszy, Przetrząsacze do siana, 
Sieczkarnie, Siewniki, Snopowiązałki, Żniwiarki i snopowią-
załki, 12 Ciągniki wykorzystywane w rolnictwie, Nadwozia 
pojazdów rolniczych, Polewaczki [pojazdy] wykorzystywa-
ne w rolnictwie, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, 
wykorzystywane w rolnictwie, Przyczepy [pojazdy] wyko-
rzystywane w rolnictwie, Samochody, 35 Administrowanie 
programami lojalności konsumenta w rolnictwie, Badania 
biznesowe w branży rolniczej, Badania rynkowe w rolnic-
twie, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han-
dlowych i biznesowych w rolnictwie, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Marketing ukierunkowany w rolnictwie, Organiza-
cja wydarzeń komercyjnych w rolnictwie, Pokazy towarów, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej w rolnictwie, Profilowanie konsumentów do ce-
lów komercyjnych lub marketingowych, Publikowanie 
tekstów reklamowych w rolnictwie, Reklama w rolnictwie, 
Reklama korespondencyjna wykorzystywana w rolnictwie, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej 
wykorzystywana w rolnictwie, Telemarketing wykorzysty-
wany w rolnictwie, Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej wy-
korzystywane w rolnictwie, Usługi lobbingu handlowego 
wykorzystywane w rolnictwie, Usługi marketingowe wy-
korzystywane w rolnictwie, Usługi tworzenia kontaktów 
sprzedażowych w rolnictwie.
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(210) 550057 (220) 2022 12 08
(731) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO BODEN

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 19 Deski, Deski [drewno budowlane], Deski 
podłogowe [drewniane], Deski tarasowe z drewna mięk-
kiego, Deski tarasowe z drewna twardego, Deski z drewna 
miękkiego, Deski z drewna twardego, Drewniana obliców-
ka, Drewniane deski sufitowe, Drewniane deski tarasowe, 
Drewniane forniry, Drewniane laminowane płyty wiórowe, 
Drewniane panele akustyczne na sufity, Drewniane panele 
akustyczne na ściany, Drewniane listwy przypodłogowe, 
Drewno wielowarstwowe, Elementy konstrukcji z drewna, 
Fornir do podłóg, Gonty drewniane, Drewniane parkiety 
fornirowane, Drewniane podłogi parkietowe, Drewniane po-
krycia podłogowe, Drewniane profile, Drewniane płytki pod-
łogowe, Drewno laminowane klejem, Laminaty drewniane, 
Laminowana płyta pilśniowa, Laminowane panele parkieto-
we, Materiały płytowe wykonane z polietylenu wykorzysty-
wane jako substytuty drzewa, Niemetalowe płyty wiórowe, 
Okładziny drewniane, Panele drewniane, Panele podłogowe, 
Panele licowe ze sklejki, Parkiety, Parkiety i płyty parkieto-
we, Płyta pilśniowa [materiały budowlane], Płyta pilśniowa 
do budynków, Płyta wiórowa, Płyta wiórowa fornirowana, 
Płyta ze sklejki, Płytki drewniane, Podłogi laminatowe, Pod-
łogi laminowane, niemetalowe, Podłogi z imitacji drewna, 
Podłogi z twardego drewna, Podłogi kompozytowe, Podło-
gowe płyty parkietowe, Płyty pilśniowe z włókna drewniane-
go połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, 
Sklejka, Warstwy okładzinowe z drewna, Wyroby stolarskie 
z drewna do wykorzystania w budynkach, Złącza drewniane.

(210) 550062 (220) 2022 12 08
(731) PISARZEWSKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mellow by SARA

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Torebki - kuferki [Boston bag], Torebki do ręki, 
Torebki do przewieszania przez ramię, Torebki do noszenia 
przy pasku, Torebki damskie, Torebki, Szkockie torebki futrza-
ne lub skórzane [sporran], Stylowe torebki, Skórzane torebki, 
Małe torebki kopertówki, Małe damskie torebki bez rączki, 
Kopertówki [małe torebki], Torebki na biodra [nerki], Torebki 
męskie, Torebki na ramię, Torebki noszone na biodrach, To-
rebki - paski, Torebki - paski na biodra, Torebki, portmonetki 
i portfele, Torebki wieczorowe, Torebki - worki, Torebki wyko-
nane ze skóry.

(210) 550063 (220) 2022 12 08
(731) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO BODEN

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 19 Deski, Deski [drewno budowlane], Deski 
podłogowe [drewniane], Deski tarasowe z drewna mięk-
kiego, Deski tarasowe z drewna twardego, Deski z drewna 
miękkiego, Deski z drewna twardego, Drewniana obliców-
ka, Drewniane deski sufitowe, Drewniane deski tarasowe, 
Drewniane forniry, Drewniane laminowane płyty wiórowe, 
Drewniane panele akustyczne na sufity, Drewniane panele 
akustyczne na ściany, Drewniane listwy przypodłogowe, 
Drewno wielowarstwowe, Elementy konstrukcji z drewna, 
Fornir do podłóg, Gonty drewniane, Drewniane parkiety 
fornirowane, Drewniane podłogi parkietowe, Drewniane po-
krycia podłogowe, Drewniane profile, Drewniane płytki pod-
łogowe, Drewno laminowane klejem, Laminaty drewniane, 
Laminowana płyta pilśniowa, Laminowane panele parkieto-
we, Materiały płytowe wykonane z polietylenu wykorzysty-
wane jako substytuty drzewa, Niemetalowe płyty wiórowe, 
Okładziny drewniane, Panele drewniane, Panele podłogowe, 
Panele licowe ze sklejki, Parkiety, Parkiety i płyty parkieto-
we, Płyta pilśniowa [materiały budowlane], Płyta pilśniowa 
do budynków, Płyta wiórowa, Płyta wiórowa fornirowana, 
Płyta ze sklejki, Płytki drewniane, Podłogi laminatowe, Pod-
łogi laminowane, niemetalowe, Podłogi z imitacji drewna, 
Podłogi z twardego drewna, Podłogi kompozytowe, Podło-
gowe płyty parkietowe, Płyty pilśniowe z włókna drewniane-
go połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, 
Sklejka, Warstwy okładzinowe z drewna, Wyroby stolarskie 
z drewna do wykorzystania w budynkach, Złącza drewniane.

(210) 550064 (220) 2022 12 08
(731) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO BODEN

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Deski, Deski [drewno budowlane], Deski 
podłogowe [drewniane], Deski tarasowe z drewna mięk-
kiego, Deski tarasowe z drewna twardego, Deski z drewna 
miękkiego, Deski z drewna twardego, Drewniana obliców-
ka, Drewniane deski sufitowe, Drewniane deski tarasowe, 
Drewniane forniry, Drewniane laminowane płyty wiórowe, 
Drewniane panele akustyczne na sufity, Drewniane panele 
akustyczne na ściany, Drewniane listwy przypodłogowe, 
Drewno wielowarstwowe, Elementy konstrukcji z drewna, 
Fornir do podłóg, Gonty drewniane, Drewniane parkiety 
fornirowane, Drewniane podłogi parkietowe, Drewniane po-
krycia podłogowe, Drewniane profile, Drewniane płytki pod-
łogowe, Drewno laminowane klejem, Laminaty drewniane, 
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Laminowana płyta pilśniowa, Laminowane panele parkieto-
we, Materiały płytowe wykonane z polietylenu wykorzysty-
wane jako substytuty drzewa, Niemetalowe płyty wiórowe, 
Okładziny drewniane, Panele drewniane, Panele podłogowe, 
Panele licowe ze sklejki, Parkiety, Parkiety i płyty parkieto-
we, Płyta pilśniowa [materiały budowlane], Płyta pilśniowa 
do budynków, Płyta wiórowa, Płyta wiórowa fornirowana, 
Płyta ze sklejki, Płytki drewniane, Podłogi laminatowe, Pod-
łogi laminowane, niemetalowe, Podłogi z imitacji drewna, 
Podłogi z twardego drewna, Podłogi kompozytowe, Podło-
gowe płyty parkietowe, Płyty pilśniowe z włókna drewniane-
go połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, 
Sklejka, Warstwy okładzinowe z drewna, Wyroby stolarskie 
z drewna do wykorzystania w budynkach, Złącza drewniane.

(210) 550067 (220) 2022 12 08
(731) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO BODEN

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Deski, Deski [drewno budowlane], Deski 
podłogowe [drewniane], Deski tarasowe z drewna mięk-
kiego, Deski tarasowe z drewna twardego, Deski z drewna 
miękkiego, Deski z drewna twardego, Drewniana obliców-
ka, Drewniane deski sufitowe, Drewniane deski tarasowe, 
Drewniane forniry, Drewniane laminowane płyty wiórowe, 
Drewniane panele akustyczne na sufity, Drewniane panele 
akustyczne na ściany, Drewniane listwy przypodłogowe, 
Drewno wielowarstwowe, Elementy konstrukcji z drewna, 
Fornir do podłóg, Gonty drewniane, Drewniane parkiety 
fornirowane, Drewniane podłogi parkietowe, Drewniane po-
krycia podłogowe, Drewniane profile, Drewniane płytki pod-
łogowe, Drewno laminowane klejem, Laminaty drewniane, 
Laminowana płyta pilśniowa, Laminowane panele parkieto-
we, Materiały płytowe wykonane z polietylenu wykorzysty-
wane jako substytuty drzewa, Niemetalowe płyty wiórowe, 
Okładziny drewniane, Panele drewniane, Panele podłogowe, 
Panele licowe ze sklejki, Parkiety, Parkiety i płyty parkieto-
we, Płyta pilśniowa [materiały budowlane], Płyta pilśniowa 
do budynków, Płyta wiórowa, Płyta wiórowa fornirowana, 
Płyta ze sklejki, Płytki drewniane, Podłogi laminatowe, Pod-
łogi laminowane, niemetalowe, Podłogi z imitacji drewna, 
Podłogi z twardego drewna, Podłogi kompozytowe, Podło-
gowe płyty parkietowe, Płyty pilśniowe z włókna drewniane-
go połączone z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, 
Sklejka, Warstwy okładzinowe z drewna, Wyroby stolarskie 
z drewna do wykorzystania w budynkach, Złącza drewniane.

(210) 550093 (220) 2022 12 08
(731) JAKUBSKA ALEKSANDRA MIĘSNE KĄSKI, Żukczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mięsne Kąski MIĘSNE SMACZKI DLA PSÓW I KOTÓW

(531) 02.09.01, 03.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 Jadalne smakołyki dla zwierząt.

(210) 550100 (220) 2022 12 09
(731) BŁASZCZAK DAGMARA DARK ROSE, Sanok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dark Rose FASHION

(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 25 Odzież, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe z kap-
turem, T-shirty z krótkim rękawem, Nakrycia głowy, Męskie 
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Spodnie spor-
towe, Obuwie, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, 
wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-
-line) towarów obejmujących: odzież, bluzy dresowe, bluzy 
sportowe z kapturem, t-shirty z krótkim rękawem, nakrycia 
głowy, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
spodnie sportowe, obuwie, Prezentowanie towarów w me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, 
Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Orga-
nizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów han-
dlowych, promocyjnych i reklamowych.

(210) 550107 (220) 2022 12 08
(731) EMKA SPÓŁKA AKCYJNA, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMKA

(531) 26.04.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Sprzedaż produktów i artykułów medycz-
nych, w szczególności: pojemników na odpady medyczne, 
worki na odpady medyczne, rękawiczki jednorazowe, pre-
paraty do dezynfekcji, maseczki ochronne, maseczki chirur-
giczne, jednorazowych pokrowców na zagłówki medyczne, 
jednorazowe serwety ochronne stomatologiczne, podkłady 
medyczne, śliniaki zabiegowe stomatologiczne, wkłady sto-
matologiczne do spluwaczek, rękawy do sterylizacji parowej, 
torebki do sterylizacji parowej, 39 Odbiór i transport odpa-
dów medycznych i weterynaryjnych, 40 Unieszkodliwianie 
odpadów medycznych i weterynaryjnych, 43 Wypożyczanie 
mat wejściowych.

(210) 550130 (220) 2022 12 09
(731) GOSPODARCZYK IDA BLAAR, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.18
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.
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(210) 550131 (220) 2022 12 09
(731) GOSPODARCZYK IDA BLAAR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BLAAR
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.

(210) 550132 (220) 2022 12 09
(731) TK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.16, 03.07.22, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 Nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, 
44 Analiza kosmetyczna, Analiza kolorów [usługi kosmetycz-
ne], Aromaterapia, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej 
w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, 
Ziołolecznictwo, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zabiegi 
terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabie-
gi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi depilacyjne, 
Uzupełnienie włosów, Usuwanie cellulitu z ciała, Wstrzykiwal-
ne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Usługi 
w zakresie zabiegów upiększających, Usługi wizażystów, 
Usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, 
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie 
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji skó-
ry, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi doradztwa 
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie nauki o wło-
sach i skórze głowy, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skó-
ry, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie makijażu 
permanentnego, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi 
w zakresie akupresury, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi sa-
lonów pielęgnacji paznokci, Usługi podkręcania rzęs, Usługi 
pielęgnacji stóp, Usługi mikrodermabrazji, Usługi nitkowa-
nia brwi, Usługi masażu stóp, Usługi manicure i pedicure, 
Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi 
kosmetyczne, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krą-
żenia, Usługi kąpieli w celu odnowy zdrowotnej świadczone 
w pomieszczeniach, Usługi konsultacji związane z masażami, 
Usługi fizjoterapii, Usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi elektroterapii dla 
fizjoterapii, Świadczenie usług przez salony piękności, Pie-
lęgnacja stóp, Masaż, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, 
Elektroliza do celów kosmetycznych, Doradztwo w zakresie 
urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków.

(210) 550168 (220) 2022 12 12
(731) GRUPA CHYŻBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chyżne
(540) (znak słowny)
(540) FRONTERM
(510), (511) 19 Elementy budowlane i konstrukcyjne z beto-
nu, Elementy budowlane i konstrukcyjne z betonu zbrojone-
go, Prefabrykowane elementy budowlane z betonu i betonu 

zbrojonego, Pokrycia i okładziny z betonu, Betonowe płyty 
elewacyjne, Betonowe okładziny fasad, Betonowe płyty 
elewacyjne termoizolacyjne, Betonowe płyty elewacyjne 
warstwowe, Betonowe płyty elewacyjne termoizolacyjne 
warstwowe, Betonowe cegły elewacyjne termoizolacyjne, 
Betonowe kostki brukowe, Betonowe płyty chodnikowe, 
Betonowe płyty nawierzchniowe drogowe, Betonowe pły-
ty drogowe ażurowe, Betonowe płyty tarasowe, Betonowe 
bloczki, słupki, cokoły i daszki ogrodzeniowe, Betonowe 
stopnie schodowe, Betonowe balustrady, Betonowe do-
nice, Betonowe pojemniki na rośliny, Betonowe pojemniki 
na rośliny dla ścian oporowych, Betonowe ściany oporowe, 
Betonowe obrzeża, krawężniki i palisady, Betonowe cegły, 
Betonowe bloczki, Betonowe płyty, Betonowe kanały drena-
żowe, Betonowe rury, Betonowe przepusty, Betonowe kręgi, 
Betonowe złączki, Betonowe włazy, Betonowe pokrywy, Be-
tonowe belki, słupy, ściany i płyty konstrukcyjne, 35 Sprze-
daż elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu 
i betonu zbrojonego oraz prefabrykowanych elementów 
budowlanych z betonu i betonu zbrojonego, Sprzedaż beto-
nowych płyt elewacyjnych oraz betonowych płyt elewacyj-
nych termoizolacyjnych, Sprzedaż płyt elewacyjnych, kostki 
brukowej, płyt chodnikowych i drogowych, elementów mu-
rowych, elementów ogrodowych, systemów odwodnienia 
i kanalizacji, elementów infrastruktury oraz betonu.

(210) 550173 (220) 2022 12 09
(731) BIOWET DRWALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drwalew
(540) (znak słowny)
(540) Biopronil
(510), (511) 5 Leki weterynaryjne.

(210) 550179 (220) 2022 12 12
(731) BARAŃSKI RADCOWIE PRAWNI  

SPÓŁKA PARTNERSKA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Buttons
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne [ładowalne], Interaktywne publikacje elektroniczne, 
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Książki elektroniczne 
do pobrania, Podcasty, 16 Publikacje drukowane, Publikacje 
edukacyjne, Książki, 41 Usługi edukacyjne związane z modą, 
Organizacja konferencji edukacyjnych, Usługi pisania blo-
gów, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Pi-
sanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie książek, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie wykładów 
w celach szkoleniowych, Organizowanie konkursów eduka-
cyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
sów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], Tworzenie podcastów, 
45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, Usługi arbitrażowe, 
Mediacje, Zarządzanie własnością intelektualną, Licencjo-
nowanie własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, Usługi informacji prawnej, Usługi 
monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa 
prawnego, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków 
towarowych, Usługi prawne świadczone w związku z pro-
cesami sądowymi, Usługi prawne związane z eksploatacją 
praw własności intelektualnej, Eksploatacja praw własności 
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowa-
nie [usługi prawne], Monitorowanie znaków towarowych 
[usługi prawne], Sporządzanie ekspertyz prawnych, Porady 
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prawne i zastępstwo procesowe, Usługi arbitrażu, mediacji 
i rozstrzygania sporów, Doradztwo związane z zarządzaniem 
własnością intelektualną i prawami autorskimi, Rejestrowa-
nie nazw domen [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usłu-
gi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej 
w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], Licencjo-
nowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Usługi 
monitorowania znaków towarowych, Doradztwo związane 
z ochroną znaków towarowych, Licencjonowanie praw zwią-
zanych z produkcjami wideo [usługi prawne], Licencjonowa-
nie praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewi-
zyjnymi [usługi prawne], Usługi prawne związane z eksplo-
atacją praw autorskich do filmów, Usługi prawne związane 
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne 
w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych 
z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne związane 
z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawne z zakresu 
wykorzystywania patentów, Usługi wsparcia prawnego, Do-
radztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie spo-
rów sądowych, Usługi w zakresie sporów sądowych.

(210) 550192 (220) 2022 12 12
(731) LEWANDOWSKI DARIUSZ SLT GROUP, Sikórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTECH

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z ak-
cesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojaz-
dami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,  
37 Naprawy samochodów, Obsługa i naprawa samochodów, 
Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, Naprawa i konserwacja 
części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Usługi naprawy 
i obsługi pojazdów silnikowych, 40 Montaż na zamówienie 
nadwozi i podwozi samochodów na rzecz osób trzecich, 
Produkcja samochodów na zamówienie dla osób trzecich, 
Produkcja na zamówienie artykułów żelaznych.

(210) 550193 (220) 2022 12 12
(731) LEWANDOWSKI DARIUSZ SLT GROUP, Sikórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTECH

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z ak-
cesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi 

sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojaz-
dami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,  
37 Naprawy samochodów, Obsługa i naprawa samochodów, 
Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, Naprawa i konserwacja 
części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Usługi naprawy 
i obsługi pojazdów silnikowych, 40 Montaż na zamówienie 
nadwozi i podwozi samochodów na rzecz osób trzecich, 
Produkcja samochodów na zamówienie dla osób trzecich, 
Produkcja na zamówienie artykułów żelaznych.

(210) 550196 (220) 2022 12 12
(731) LEWANDOWSKI DARIUSZ SLT GROUP, Sikórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLT RENTAL

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z ak-
cesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojaz-
dami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,  
37 Naprawy samochodów, Obsługa i naprawa samochodów, 
Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, Naprawa i konserwacja 
części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Usługi naprawy 
i obsługi pojazdów silnikowych, 40 Montaż na zamówienie 
nadwozi i podwozi samochodów na rzecz osób trzecich, 
Produkcja samochodów na zamówienie dla osób trzecich, 
Produkcja na zamówienie artykułów żelaznych.

(210) 550197 (220) 2022 12 12
(731) POTAPCZUK PATRYK FOXEN, Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) Fatoslimin
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Pre-
paraty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, Środki 
wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, 
Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Żele do ką-
pieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Balsamy, inne 
niż do celów medycznych, Kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmety-
ki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kremy 
do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Olej-
ki do ciała [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Pianki 
[kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Środki 
nawilżające [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Żele do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Kosmetyki, Olejki eteryczne, Produkty 
perfumeryjne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i arty-
kuły higieniczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Preparaty i materiały diagnostyczne, Żywe narządy i tkanki 
do celów chirurgicznych, Dietetyczna żywność do celów 
medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Kapsułki odchudzające, Preparaty 
medyczne do odchudzania, Tabletki wspomagające odchu-
dzanie, Herbata odchudzająca do celów medycznych, Środki 
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dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje chłonne do hi-
gieny osobistej, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
Majtki higieniczne, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty do dez-
odoryzacji i oczyszczania powietrza, Aerozole chłodzące 
do celów medycznych, Enzymy do celów medycznych, Od-
czynniki do użytku medycznego, Preparaty medyczne.

(210) 550217 (220) 2022 12 12
(731) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Zelów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eva sun

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Środki kosmetyczne, perfumeryjne i higie-
niczne do pielęgnacji ciała, rąk, paznokci i włosów, kosme-
tyczne kremy, mleczka, olejki, balsamy i emulsje do opala-
nia i po opalaniu, przyspieszacze opalania i samoopalacze, 
kosmetyczne środki zapobiegające niekorzystnym skutkom 
promieniowania słonecznego, 5 Lecznicze środki służące 
do zapobiegania niekorzystnym skutkom promieniowania 
słonecznego.

(210) 550259 (220) 2022 12 13
(731) FAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące działalności gospodar-
czej, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, Wyceny handlowe, Analizy kosztów, Audyt działalności 
gospodarczej, Badania biznesowe, Badania rynku i analizy 
biznesowe, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto-
rów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finan-
sowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw], Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, 36 Ściąganie należności i fakto-
ring, Usługi w zakresie faktoringu, Finansowanie podmiotów 
handlowych, Finansowanie zakupów, Pożyczki [finansowa-
nie], Usługi finansowania, Przelewy i transakcje finansowe 
oraz usługi płatnicze, Informacja finansowa, usługi doradcze 

i konsultingowe w zakresie finansów, Badanie wypłacalności 
finansowej, Udzielanie pożyczek zabezpieczonych, Udziela-
nie pożyczek, Automatyczne opłacanie rachunków, Fakto-
ring, Informacje finansowe, Informacje finansowe i wyceny, 
Informacje finansowe dla inwestorów, Informacje finansowe 
dostarczane za pomocą środków elektronicznych, Infor-
macje finansowe dostarczane za pośrednictwem kompu-
terowych baz danych, Finansowe (Informacje -), Inwestycje 
finansowe, Usługi agencji faktoringowych, Usługi konsul-
tingu finansowego, Obsługa transakcji finansowych online, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w zakresie 
długów, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], 
Doradztwo ubezpieczeniowe, Wyceny i analizy finansowe, 
Agencje ściągania wierzytelności, Usługi w zakresie windy-
kacji długu i faktoringu wierzytelności, Usługi powiernicze, 
Agencje kredytowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing finanso-
wy, Świadczenie finansowych usług leasingowych, Pożyczki, 
Pożyczki pieniężne, Pożyczki ratalne, Pożyczki firmowe, Po-
życzki na zakup leasingowy, Pożyczki za zabezpieczeniem, 
Pożyczki z poręczeniem, Pożyczki dla handlowców pod za-
staw kont należności, Ściąganie należności (Agencje -), Spon-
sorowanie finansowe, Transakcje finansowe i monetarne, 
Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, Udostępnianie informacji finansowych 
online, Usługi pośrednictwa finansowego, Wycena aktywów 
[finansowa], Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], Wyceny fiskalne, Zarządzanie finansami, Za-
rządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imie-
niu osób trzecich, Usługi w zakresie finansowania zakupów 
na raty (leasing), Finansowanie zakupów w formie leasingu, 
Finansowanie zakupów na raty [leasing].

(210) 550262 (220) 2022 12 14
(731) REVIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE KIDS ZONE

(531) 21.01.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Obuwie dla dzieci, Obu-
wie dla niemowląt, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt 
i małych dzieci, Odzież dla małych dzieci, Majtki dziecięce 
[odzież], Odzież wierzchnia dla dzieci, Pajacyki dla dzieci 
[odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Czapki [nakrycia gło-
wy], Kalosze dla dzieci, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zaba-
wy, Puzzle [zabawki].

(210) 550320 (220) 2022 12 15
(731) POMORSKA KRYSTYNA PROACTIVE, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) 5 P
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, Usługi nauczania w za-
kresie metod pedagogicznych, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Nauczanie wy-
równawcze, Nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych z trud-



50 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT3/2023

nościami w komunikacji, Organizowanie kursów stosujących 
metody nauki samodzielnej, Badania edukacyjne, Instruktaż 
w zakresie technik komunikacyjnych, Nauczanie wyrównaw-
cze w zakresie mowy i języka, Szkolenia nauczycieli, Szkole-
nia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie 
technologii komunikacyjnych, Trening rozwoju osobistego, 
Usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, 44 Usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo psychologicz-
ne, Opieka psychologiczna, Terapia psychologiczna małych 
dzieci, Terapia poznawczo-behawioralna, Analiza zachowa-
nia, Usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, Te-
rapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Terapia 
mowy i słuchu, Terapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z trudnościami w komunikacji.

(210) 550321 (220) 2022 12 15
(731) CYGAŃSKI TOMASZ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hola hola

(531) 19.03.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 Bary, Usługi barowe, Usługi barów i restaura-
cji, Usługi koktajlbarów, Puby, Usługi w zakresie pubów, Ka-
wiarnie, Koktajlbary, Drinkbary.

(210) 550322 (220) 2022 12 15
(731) NOHO INVESTMENT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KROWODRZA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONUMENT

(531) 26.01.03, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 
29.01.07

(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, 36 Finansowanie projektów 
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie projektów, Finansowanie projektów rozwojo-

wych, Przygotowywanie raportów finansowych związanych 
z finansowaniem projektów budowlanych, Usługi doradz-
twa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz 
projektów z zakresu infrastruktury, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], 37 Budowanie nieruchomości, 
Budowanie domów, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór budowlany, 
Budownictwo, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Plano-
wanie budowy nieruchomości, Planowanie i projektowanie 
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projek-
towanie kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszka-
niowych, Planowanie projektów technicznych, Planowanie 
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie 
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie 
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
biur, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne [pro-
jektowanie] wnętrz, Planowanie [projektowanie] restauracji, 
Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrze-
wania, Projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie urbanistyczne, Usługi inżynieryjne.

(210) 550332 (220) 2022 12 14
(731) SYRENA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi wynajmu mieszkań, Organizowanie 
wynajmu mieszkań, Agencja wynajmu zakwaterowania 
[mieszkania], Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynaj-
mu budynków, Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakre-
sie wynajmu budynków, Wynajem nieruchomości, Wynajem 
budynków, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], Wynajem biur do coworkingu, 
Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem 
i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem mieszkań, 
studio i pokoi, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi 
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Organizowanie za-
kwaterowania tymczasowego, Usługi biur zakwaterowania, 
Zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczaso-
wego, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi rezerwacji 
zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania, Wynajem pokoi jako tymczasowego za-
kwaterowania, Wynajmowanie zakwaterowania na po-
byt czasowy, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w domach i mieszkaniach, Hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Or-
ganizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie 
zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania 
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dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Usługi w zakresie za-
kwaterowania wakacyjnego, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie 
zakwaterowania w hotelach i motelach, Usługi w zakresie 
zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania w hotelach, Usługi agencji w zakre-
sie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi agencji 
w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, 
Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time 
share], Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji za-
kwaterowania, Udostępnianie informacji na temat zakwa-
terowania przez Internet.

(210) 550334 (220) 2022 12 15
(731) BYŚKINIEWICZ WOJCIECH BYŚ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYŚ RECYKLING

(531) 03.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Oczyszczanie terenu, Usługi w zakresie 
rozbiórek, Usługi zamiatania ulic, Odśnieżanie, Usługi usu-
wania odpadów niebezpiecznych, Usuwanie odpadów 
[usługi czyszczenia], Wywóz odpadów [czyszczenie], Zbie-
ranie śmieci [zbiórka odpadów], 39 Gromadzenie odpadów, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Pozbywanie 
się [transport] odpadów, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport odpadów, Transport odpadów na wysypiska, 
Usługi wywozu odpadów, Usuwanie odpadów, Usuwanie 
odpadów [transport], Wynajem pojemników do przechowy-
wania odpadów, Wynajmowanie pojemników do transportu 
odpadów, Wywóz odpadów [transport], Zbieranie odpadów 
i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospodarstw 
domowych, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie od-
padów komercyjnych, Zbieranie odpadów przemysłowych, 
Zbieranie płynnych odpadów, Zbieranie pojemników na ma-
teriały odpadowe, Zbiór odpadów, 40 Recykling i uzdatnia-
nie odpadów, Informacje o obróbce materiałów, Kruszenie 
betonu, Kruszenie kamieni, Niszczenie dokumentów, Nisz-
czenie materiałów tajnych, Obróbka i przetwarzanie papieru, 
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
Obróbka i recykling opakowań, Obróbka przemysłowa ście-
ków, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, 
Doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Nisz-
czenie odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Obróbka ma-
teriałów odpadowych, Obróbka materiałów odpadowych 
w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska natural-
nego, Obróbka odpadów, Obróbka [przetwarzanie] odpa-
dów, Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Przetwarzanie 
odpadów, Recykling odpadów i śmieci, Recykling odpadów, 

Recykling odpadków i odpadów, Sortowanie odpadów i ma-
teriałów nadających się do recyklingu, Sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], 
Usuwanie odpadów [obróbka odpadów], 44 Pielęgnacja 
ogrodów, Pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, Usługi 
pielęgnacji ogródków, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi 
pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze].

(210) 550336 (220) 2022 12 15
(731) BYŚKINIEWICZ WOJCIECH BYŚ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYŚ RECYKLING

(531) 03.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Oczyszczanie terenu, Usługi w zakresie 
rozbiórek, Usługi zamiatania ulic, Odśnieżanie, Usługi usu-
wania odpadów niebezpiecznych, Usuwanie odpadów 
[usługi czyszczenia], Wywóz odpadów [czyszczenie], Zbie-
ranie śmieci [zbiórka odpadów], 39 Gromadzenie odpadów, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Pozbywanie 
się [transport] odpadów, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport odpadów, Transport odpadów na wysypiska, 
Usługi wywozu odpadów, Usuwanie odpadów, Usuwanie 
odpadów [transport], Wynajem pojemników do przechowy-
wania odpadów, Wynajmowanie pojemników do transportu 
odpadów, Wywóz odpadów [transport], Zbieranie odpadów 
i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospodarstw 
domowych, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie od-
padów komercyjnych, Zbieranie odpadów przemysłowych, 
Zbieranie płynnych odpadów, Zbieranie pojemników na ma-
teriały odpadowe, Zbiór odpadów, 40 Recykling i uzdatnia-
nie odpadów, Informacje o obróbce materiałów, Kruszenie 
betonu, Kruszenie kamieni, Niszczenie dokumentów, Nisz-
czenie materiałów tajnych, Obróbka i przetwarzanie papieru, 
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
Obróbka i recykling opakowań, Obróbka przemysłowa ście-
ków, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, 
Doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Nisz-
czenie odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Obróbka ma-
teriałów odpadowych, Obróbka materiałów odpadowych 
w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska natural-
nego, Obróbka odpadów, Obróbka [przetwarzanie] odpa-
dów, Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Przetwarzanie 
odpadów, Recykling odpadów i śmieci, Recykling odpadów, 
Recykling odpadków i odpadów, Sortowanie odpadów i ma-
teriałów nadających się do recyklingu, Sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], 
Usuwanie odpadów [obróbka odpadów], 44 Pielęgnacja 
ogrodów, Pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, Usługi 
pielęgnacji ogródków, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi 
pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze].
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(210) 550337 (220) 2022 12 15
(731) BYŚKINIEWICZ WOJCIECH BYŚ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYŚ RECYKLING

(531) 03.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Oczyszczanie terenu, Usługi w zakresie 
rozbiórek, Usługi zamiatania ulic, Odśnieżanie, Usługi usu-
wania odpadów niebezpiecznych, Usuwanie odpadów 
[usługi czyszczenia], Wywóz odpadów [czyszczenie], Zbie-
ranie śmieci [zbiórka odpadów], 39 Gromadzenie odpadów, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Pozbywa-
nie się [transport] odpadów, Transport i przechowywanie 
odpadów, Transport odpadów, Transport odpadów na wy-
sypiska, Usługi wywozu odpadów, Usuwanie odpadów, 
Usuwanie odpadów [transport], Wynajem pojemników 
do przechowywania odpadów, Wynajmowanie pojemni-
ków do transportu odpadów, Wywóz odpadów [transport], 
Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzą-
cych z gospodarstw domowych, Zbieranie odpadów do-
mowych, Zbieranie odpadów komercyjnych, Zbieranie 
odpadów przemysłowych, Zbieranie płynnych odpadów, 
Zbieranie pojemników na materiały odpadowe, Zbiór od-
padów, 40 Recykling i uzdatnianie odpadów, Informacje 
o obróbce materiałów, Kruszenie betonu, Kruszenie kamie-
ni, Niszczenie dokumentów, Niszczenie materiałów tajnych, 
Obróbka i przetwarzanie papieru, Obróbka i przetwarzanie 
materiałów z tworzyw sztucznych, Obróbka i recykling opa-
kowań, Obróbka przemysłowa ścieków, Doradztwo związa-
ne z niszczeniem odpadów i śmieci, Doradztwo związane 
z recyklingiem odpadów i śmieci, Niszczenie odpadów, 
Niszczenie odpadów i śmieci, Obróbka materiałów odpado-
wych, Obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie kon-
troli zanieczyszczenia środowiska naturalnego, Obróbka od-
padów, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Pozyskiwanie 
materiałów z odpadów, Przetwarzanie odpadów, Recykling 
odpadów i śmieci, Recykling odpadów, Recykling odpad-
ków i odpadów, Sortowanie odpadów i materiałów nada-
jących się do recyklingu, Sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Usuwanie od-
padów [obróbka odpadów], 44 Pielęgnacja ogrodów, Pie-
lęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, Usługi pielęgnacji 
ogródków, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi pielęgnacji 
roślin [usługi ogrodnicze].

(210) 550338 (220) 2022 12 15
(731) GRYSZKO MARCIN MAREK INFEO, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻEGLUJ !

(531) 18.03.02, 26.04.12, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Mobilne 
aplikacje, Edukacyjne aplikacje mobilne, Oprogramowanie 
telefonii komputerowej, Oprogramowanie komputerowe, 
Użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, 
Pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji in-
formacji, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do za-
rządzania informacjami, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Oprogra-
mowanie komputerowe do rozpowszechniania danych po-
zycjonujących, Oprogramowanie komputerowe do transmi-
sji danych pozycjonujących, Oprogramowanie komputero-
we do zbierania danych pozycjonujących, Oprogramowanie 
komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych [GPS], 
35 Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Dystrybucja broszur reklamowych, 38 Usłu-
gi geolokalizacji [usługi telekomunikacyjne], Bezprzewodo-
wy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii 
komórkowej, Bezprzewodowe usługi telefoniczne, Dostar-
czanie informacji komunikacyjnych, Dostarczanie wiado-
mości drogą elektroniczną, Elektroniczna transmisja danych, 
Elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą 
terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, Elek-
troniczna transmisja wiadomości i danych, Elektroniczne 
przesyłanie danych, Elektroniczne przesyłanie programów 
komputerowych za pośrednictwem Internetu, Elektronicz-
ne przesyłanie wiadomości, Elektroniczne przesyłanie wia-
domości błyskawicznych i danych, Mobilna komunikacja 
radiowa, 41 Organizacja zawodów żeglarskich, Wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej.

(210) 550340 (220) 2022 12 15
(731) BYŚKINIEWICZ WOJCIECH BYŚ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.04.04, 29.01.12
(510), (511) 37 Oczyszczanie terenu, Usługi w zakresie 
rozbiórek, Usługi zamiatania ulic, Odśnieżanie, Usługi usu-
wania odpadów niebezpiecznych, Usuwanie odpadów 
[usługi czyszczenia], Wywóz odpadów [czyszczenie], Zbie-
ranie śmieci [zbiórka odpadów], 39 Gromadzenie odpadów, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Pozbywanie 
się [transport] odpadów, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport odpadów, Transport odpadów na wysypiska, 
Usługi wywozu odpadów, Usuwanie odpadów, Usuwanie 
odpadów [transport], Wynajem pojemników do przechowy-
wania odpadów, Wynajmowanie pojemników do transportu 
odpadów, Wywóz odpadów [transport], Zbieranie odpadów 
i śmieci przemysłowych i pochodzących z gospodarstw 
domowych, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie od-
padów komercyjnych, Zbieranie odpadów przemysłowych, 
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Zbieranie płynnych odpadów, Zbieranie pojemników na ma-
teriały odpadowe, Zbiór odpadów, 40 Recykling i uzdatnia-
nie odpadów, Informacje o obróbce materiałów, Kruszenie 
betonu, Kruszenie kamieni, Niszczenie dokumentów, Nisz-
czenie materiałów tajnych, Obróbka i przetwarzanie papieru, 
Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, 
Obróbka i recykling opakowań, Obróbka przemysłowa ście-
ków, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, 
Doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Nisz-
czenie odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Obróbka ma-
teriałów odpadowych, Obróbka materiałów odpadowych 
w dziedzinie kontroli zanieczyszczenia środowiska natural-
nego, Obróbka odpadów, Obróbka [przetwarzanie] odpa-
dów, Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Przetwarzanie 
odpadów, Recykling odpadów i śmieci, Recykling odpadów, 
Recykling odpadków i odpadów, Sortowanie odpadów i ma-
teriałów nadających się do recyklingu, Sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], 
Usuwanie odpadów [obróbka odpadów], 44 Pielęgnacja 
ogrodów, Pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, Usługi 
pielęgnacji ogródków, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi 
pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze].

(210) 550344 (220) 2022 12 15
(731) BYŚKINIEWICZ WOJCIECH BYŚ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYŚ

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 Oczyszczanie terenu, Usługi w zakresie roz-
biórek, Usługi zamiatania ulic, Odśnieżanie, Usługi usuwa-
nia odpadów niebezpiecznych, Usuwanie odpadów [usługi 
czyszczenia], Wywóz odpadów [czyszczenie], Zbieranie 
śmieci [zbiórka odpadów], 39 Gromadzenie odpadów, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] z odpadów, Pozbywa-
nie się [transport] odpadów, Transport i przechowywanie 
odpadów, Transport odpadów, Transport odpadów na wy-
sypiska, Usługi wywozu odpadów, Usuwanie odpadów, 
Usuwanie odpadów [transport], Wynajem pojemników 
do przechowywania odpadów, Wynajmowanie pojemni-
ków do transportu odpadów, Wywóz odpadów [transport], 
Zbieranie odpadów i śmieci przemysłowych i pochodzą-
cych z gospodarstw domowych, Zbieranie odpadów do-
mowych, Zbieranie odpadów komercyjnych, Zbieranie 
odpadów przemysłowych, Zbieranie płynnych odpadów, 
Zbieranie pojemników na materiały odpadowe, Zbiór od-
padów, 40 Recykling i uzdatnianie odpadów, Informacje 
o obróbce materiałów, Kruszenie betonu, Kruszenie kamie-
ni, Niszczenie dokumentów, Niszczenie materiałów tajnych, 
Obróbka i przetwarzanie papieru, Obróbka i przetwarzanie 
materiałów z tworzyw sztucznych, Obróbka i recykling opa-
kowań, Obróbka przemysłowa ścieków, Doradztwo związa-
ne z niszczeniem odpadów i śmieci, Doradztwo związane 

z recyklingiem odpadów i śmieci, Niszczenie odpadów, 
Niszczenie odpadów i śmieci, Obróbka materiałów odpa-
dowych, Obróbka materiałów odpadowych w dziedzinie 
kontroli zanieczyszczenia środowiska naturalnego, Obrób-
ka odpadów, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Pozyski-
wanie materiałów z odpadów, Przetwarzanie odpadów, Re-
cykling odpadów i śmieci, Recykling odpadów, Recykling 
odpadków i odpadów, Sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu, Sortowanie odpadów i ma-
teriałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Usu-
wanie odpadów [obróbka odpadów], 44 Pielęgnacja ogro-
dów, Pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, Usługi 
pielęgnacji ogródków, Usługi pielęgnacji trawników, Usługi 
pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze].

(210) 550347 (220) 2022 12 15
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) helios media

(531) 16.03.01, 24.17.25, 26.05.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511)  35 Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe.

(210) 550348 (220) 2022 12 15
(731) PRZYBYSZ PIOTR PROGRESS, Lubraniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Makandulo

(531) 01.15.05, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 4 Świece, Świece okolicznościowe, Świece per-
fumowane, Świece w puszkach, Świece zapachowe.

(210) 550356 (220) 2022 12 15
(731) SUMEC INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO., LTD., 

Nanjing, CN
(540) (znak słowny)
(540) SUMOHEXA
(510), (511) 19 Deski [drewno budowlane], Drewno częścio-
wo obrobione, Drewno budowlane, Sklejka, Drewno obro-
bione, Drewniane forniry, Płyta wiórowa, Płyty wykonane 
z wiórów drewnianych, Sklejka dla budownictwa, Drewniane 
pokrycia podłogowe.

(210) 550357 (220) 2022 12 15
(731) SUMEC INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO., LTD, 

Nanjing, CN
(540) (znak słowny)
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(540) SUMOGRIP
(510), (511) 19 Deski [drewno budowlane], Drewno częścio-
wo obrobione, Drewno budowlane, Sklejka, Drewno obro-
bione, Drewniane forniry, Płyta wiórowa, Płyty wykonane 
z wiórów drewnianych, Sklejka dla budownictwa, Drewniane 
pokrycia podłogowe.

(210) 550361 (220) 2022 12 15
(731) KUTERA JESSICA STEP TO HEALTH, Kamienna Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STH JESSICA KUTERA STEP TO HEALTH

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18, 
02.01.08, 02.01.23, 26.11.21

(510), (511) 41 Usługi trenerskie w zakresie sportu.

(210) 550368 (220) 2022 12 16
(731) CHYŁEK IZABELA PAUZA IN GARDEN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIERMASH

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.05
(510), (511) 41 Rozrywka w formie pokazów mody, Pokazy 
mody w celach rozrywkowych [Organizacja -], Organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie 
i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu 
i mody, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie targów do celów akademic-
kich, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych.

(210) 550369 (220) 2022 12 16
(731) DZIEWICZKIEWICZ TOMASZ, Hrubieszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGEN

(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.07.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
14.03.20

(510), (511) 40 Obróbka metali, Frezowanie.

(210) 550370 (220) 2022 12 16
(731) Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd.,  

Ningbo, CN
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Runyes

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Pasy do celów medycznych, elektryczne, 
Urządzenia i instrumenty medyczne, Futerały na instrumen-
ty medyczne, Okrycia chirurgiczne, Przyrządy i przybory 
dentystyczne, Aparatura dentystyczna, elektryczna, Apara-
tura i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich 
do celów medycznych, Urządzenia rentgenowskie do celów 
medycznych, Galwaniczna aparatura terapeutyczna, Meble 
wykonane specjalnie do celów medycznych.

(210) 550383 (220) 2022 12 16
(731) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Autopay

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Marketing bezpośredni, Usługi marketingu 
bezpośredniego, Reklama za pomocą marketingu bezpo-
średniego, Marketing finansowy, Marketing internetowy, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Usługi reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi rekla-
mowe i marketingowe online, Usługi reklamowe za pośred-
nictwem bazy danych, Przeprowadzanie badań rynkowych 
za pomocą komputerowej bazy danych, Komputerowe za-
rządzanie bazami danych, Komputerowe zarządzanie plika-
mi, Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie infor-
macji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji 
biznesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji 
handlowych z internetowych baz danych, Usługi w zakresie 
informacji handlowych za pośrednictwem internetu, Do-
starczanie informacji handlowych za pośrednictwem kom-
puterowej bazy danych, Udostępnianie katalogów [spisów] 
informacji handlowych online w Internecie, Udostępnianie 
skomputeryzowanych informacji handlowych, Udostępnia-
nie informacji handlowych.

(210) 550384 (220) 2022 12 16
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR WONDER BLUSH
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
kolorowe, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kosmetyki do ust, 
Produkty kolorowe do policzków, Róże.

(210) 550387 (220) 2022 12 16
(731) VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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



Nr  ZT3/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 55

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 5 Suplementy diety na bazie aminokwasów, 
Suplementy diety na bazie nukleozydów, Suplementy die-
ty na bazie nukleotydów, Produkty proteinowe spożywcze 
do celów medycznych, Suplementy diety, Suplementy diety 
dla ludzi, Suplementy diety dla niemowląt, Białkowe suple-
menty diety, Suplementy diety do użytku dietetycznego, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Dietetyczna żyw-
ność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przysto-
sowana dla niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niepełnosprawnych, Dietetyczna żywność przystosowa-
na do celów medycznych, Żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety zawierające algi-
niany, Homogenizowana żywność przystosowana do celów 
medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, Napoje dietetyczne do celów lecz-
niczych dla niemowląt, Preparaty enzymatyczne do celów 
medycznych, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe 
i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Mineralne prepa-
raty spożywcze do celów medycznych, Preparaty i substan-
cje mineralne do celów medycznych, Preparaty mineralne 
do celów medycznych, Preparaty witaminowe i mineralne, 
Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, Sole mineralne do celów medycznych.

(210) 550391 (220) 2022 12 16
(731) PENCZA JERZY, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiRolo

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego, w tym online, 
w zakresie następujących towarów: rolety zewnętrzne me-
talowe, rolety okienne zewnętrzne metalowe, rolety zwi-
jane [zewnętrzne] z metalu, poziome rolety weneckie [ze-
wnętrzne], z metalu, moskitiery metalowe, żaluzje zwijane 
metalowe, markizy metalowe [materiały budowlane], rolety 
[zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, poziome rolety wenec-
kie [zewnętrzne], nie z metalu lub tkanin, rolety do użytku 
zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], moskitiery nie-
metalowe, moskitiery (niemetalowe -) na drzwi, bramy ga-
rażowe do użytku domowego (niemetalowe -), rolety papie-
rowe, rolety termoizolacyjne, rolety do okien, rolety okienne 
[wewnętrzne], rolety wewnętrzne okienne [meble], rolety 
zaciemniające [listewkowe, wewnętrzne], rolety materiałowe 
wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne, żaluzje drewniane, żalu-
zje pionowe [wewnętrzne], żaluzje poziome [wewnętrzne], 
drewniane żaluzje, tekstylne żaluzje zewnętrzne, plandeki, 
markizy, namioty i niedopasowane pokrycia i wkładki, marki-
zy i brezenty, markizy z tworzyw sztucznych, moskitiery, mo-
skitiery zaprawiane insektycydami, zasłony okienne, zasłony, 
37 Montaż i naprawa żaluzji okiennych, Montaż żaluzji i rolet, 
Instalowanie i naprawianie rolet okiennych, Usługi szklarskie, 
wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet.

(210) 550396 (220) 2022 12 16
(731) GODLEWSKI CEZARY LION TEXTILE,  

Dąbrówka Wielka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ManufakturaFlag.pl

(531) 15.03.03, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe maszty flagowe, 19 Maszty flagowe, 
niemetalowe, 20 Maszty flagowe do trzymania w rękach, 
niemetalowe, 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 
tekstylnych, Tkaniny.

(210) 550401 (220) 2022 12 16
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) YOU
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Koktajle białkowe, 
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki 
do picia w proszku będące suplementami diety o smaku 
owocowym, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami od-
żywczymi, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Odżywcze 
mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, 
Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe i mine-
ralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety 
w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki witaminowe, 
Witaminy i preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe, 
Multiwitaminy, Napoje witaminizowane, Krople witaminowe, 
Mieszane preparaty witaminowe.

(210) 550402 (220) 2022 12 16
(731) OEM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 11 Pompy ciepła.

(210) 550404 (220) 2022 12 16
(731) PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIN CASINO

(531) 01.01.01, 01.01.14, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Automaty do gier, Automaty do gier kasyno-
wych, Maszyny do gier kasynowych, Stoły do gier kasyno-
wych, Stoły do ruletki, Zestawy do ruletki, Gry karciane, Karty 
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do gry, Stoły do kasynowych gier karcianych, Gry do kasyn, 
Urządzenia do gier losowych, Urządzenia do bingo, Że-
tony do gier, 35 Reklama i marketing, 36 Usługi kantorów,  
41 Kasyna, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze 
i grami hazardowymi, Usługi organizowania i prowadzenia 
gier losowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi 
organizowania i prowadzenia salonów gier, kasyn, dysko-
tek, klubów, Rozrywka, Usługi w zakresie informacji o grach 
hazardowych, Szkolenia krupierów, Prowadzenie zakładów 
wzajemnych, Pośrednictwo w zawieraniu zakładów, Usłu-
gi bukmacherskie, 43 Bary, Kawiarnie, Usługi restauracyjne, 
Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości, Organizowanie bankietów.

(210) 550405 (220) 2022 12 16
(731) PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUCKY WIN CASINO

(531) 01.01.01, 01.01.14, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Automaty do gier, Automaty do gier kasyno-
wych, Maszyny do gier kasynowych, Stoły do gier kasyno-
wych, Stoły do ruletki, Zestawy do ruletki, Gry karciane, Karty 
do gry, Stoły do kasynowych gier karcianych, Gry do kasyn, 
Urządzenia do gier losowych, Urządzenia do bingo, Żetony 
do gier, 35 Reklama i marketing, 36 Usługi kantorów, 41 Ka-
syna, Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami 
hazardowymi, Usługi organizowania i prowadzenia gier loso-
wych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi organizo-
wania i prowadzenia salonów gier, kasyn, dyskotek, klubów, 
Rozrywka, Usługi w zakresie informacji o grach hazardowych, 
Szkolenia krupierów, Prowadzenie zakładów wzajemnych, 
Pośrednictwo w zawieraniu zakładów, Usługi bukmacher-
skie, 43 Bary, Kawiarnie, Usługi restauracyjne, Serwowanie 
napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości, Organizowanie bankietów.

(210) 550415 (220) 2022 12 16
(731) HEMAWI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMAWI

(531) 26.13.25, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Klamry (zaciski) metalowe, 12 Części i akceso-
ria do pojazdów, mianowicie metalowe klamry, pasy bez-
pieczeństwa, Spadochrony i wyposażenie do spadochro-
nów, Klamry, zaciski do zastosowania w żeglarstwie (knagi), 
35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa części i akcesoriów do po-
jazdów, mianowicie metalowe klamry, pasy bezpieczeństwa, 

Sprzedaż detaliczna i hurtowa spadochronów i wyposażenia 
do spadochronów, metalowych klamer (zacisków) do zasto-
sowania w żeglarstwie (knagi).

(210) 550430 (220) 2022 12 16
(731) EPIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 550431 (220) 2022 12 19
(731) KAREIVA ARTSIOM TEMPERBUDOWA, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEMPER BUDOWA

(531) 07.01.24, 26.11.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Naprawcze roboty bu-
dowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Remonto-
wanie budynków.

(210) 550434 (220) 2022 12 16
(731) EPIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Tymczasowe zakwaterowanie.
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(210) 550435 (220) 2022 12 16
(731) BATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXT PROFESSIONAL

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 1 Akryle uniwersalne, akryle szpachlowe, kity 
i inne pasty do wypełniania, szpachle akrylowe dla bu-
downictwa i remontów dla wypełnienia spoin, szczelin, fug 
i ubytków, pasty wypełniające na bazie akrylu do wyrówny-
wania powierzchni i wypełniania szczelin, Silikony uniwersal-
ne, sanitarne, łazienkowo-kuchenne, kleje do uszczelniania, 
kleje uniwersalne, kleje specjalistyczne, Piany wężykowe, 
chemiczne mieszanki uszczelniające, Kotwy chemiczne, ży-
wice do użytku w prętach mocujących, szybko twardnieją-
ce ciekłe, Kotwy na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu 
do kotwienia w konstrukcjach stalowych, drewnianych 
i betonowych, Czyściki chemiczne, środki czyszcząco-od-
tłuszczające, rozpuszczalniki do użytku w aerozolu, rozpusz-
czalniki odtłuszczające, preparaty chemiczne do użytku jako 
rozpuszczalniki, Silikony, 3 Papiery ścierne, środki ścierne 
i polerskie, 6 Zaciski stalowe, zaciski metalowe, metalowe 
zaciski do rur, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, 
Śruby, wkręty, drobne wyroby metalowe, płaskowniki, me-
talowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
metalowe pręty gwintowane, metalowe nakrętki, metalowe 
podkładki do śrub, gwoździe, złącza ciesielskie, 7 Ściernice 
napędzane mechanicznie, tarcze ścierne (narzędzia do ma-
szyn), tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, 8 Narzędzia 
ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, pistolety ręcz-
ne do wyciskania masy uszczelniającej, ręczne narzędzia 
i przyrządy do obróbki materiałów budowlanych, do napra-
wy i konserwacji, ręczne wyciskacze tubowe i szkieletowe 
do pracy z masami uszczelniającymi takimi jak: silikony, kleje, 
masy akrylowe, żywice, Przyrządy do mocowania i łączenia, 
narzędzia ręczne budowlane, ściernice, 9 Miary, przyrządy 
do pomiaru odległości i wymiarów, 16 Papierowe taśmy 
pakowe, Wałki malarskie, Pędzle do nanoszenia farb, pędzle 
malarskie, Folie do pakowania, folie malarskie, płachty malar-
skie, folie ochronne, folie budowlane, 17 Taśmy klejące opa-
kowaniowe, wodoodporne taśmy klejące, klejące taśmy ma-
skujące, taśmy malarskie, taśmy tynkarskie, Kity silikonowe, 
mieszanki uszczelniające, masy uszczelniające, uszczelnia-
cze elastyczne, Pianokleje, klejące mieszanki uszczelniające, 
Materiały uszczelniające i izolacyjne, jednokomponentowe 
kleje poliuretanowe do uniwersalnego zastosowania, Piany 
poliuretanowe pistoletowe, Izolacyjne masy uszczelniające, 
jednoskładnikowe piany poliuretanowe, dwuskładnikowe 
piany poliuretanowe, Artykuły i materiały izolacyjne i zabez-
pieczające, wypełniacze izolacyjne, uszczelniacze do połą-
czeń, 21 Wiadra, szczotki druciane i z tworzyw sztucznych 
do czyszczenia powierzchni, 22 Sznury polipropylenowe, 
Sznurki do pakowania, Sznurki do pakowania, Opaski do wią-
zania niemetalowe, taśmy do związywania niemetalowe.

(210) 550438 (220) 2022 12 19
(731) VENTORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) REPAINTER

(531) 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w zakresie kosmetyków samochodo-
wych, 37 Usługi lakiernicze, Lakierowanie, Usuwanie lakieru, 
41 Szkolenia w zakresie lakiernictwa.

(210) 550439 (220) 2022 12 16
(731) COLOR LABORATORY MD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Color Laboratory MD
(510), (511) 2 Tusze do drukarek, tusze do drukarek wielko-
formatowych, tusze do ploterów, mieszanki tuszów drukar-
skich, rozcieńczalniki, lateksy i inne chemikalia do tuszów 
drukarskich, 16 Wydruki, wydruki wielkoformatowe, w tym: 
afiszy, plakatów, fotografii, kalendarzy, map, planów, rysun-
ków, szyldów i innych materiałów reklamowych, 35 Handel 
detaliczny i hurtowy bezpośredni za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz sieci telekomunikacyjnych w zakresie: 
tuszów do ploterów i drukarek (w tym wielkoformatowych), 
mieszanek tuszów drukarskich, rozcieńczalników, lateksów 
i innych chemikaliów do tuszów drukarskich, reklama bez-
pośrednia, reklama za pośrednictwem mediów i sieci kom-
puterowych oraz systemów elektronicznych i telekomunika-
cyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i in-
formacyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych.

(210) 550440 (220) 2022 12 16
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHRUM-CHRUM CHRUU CHRUPKI KUKURYDZIANE 

paczka SMAK BEKONOWE

(531) 04.05.15, 29.01.15, 08.07.08, 27.05.01, 27.07.25
(510), (511) 30 Chrupki kukurydziane o smaku bekonowym.

(210) 550441 (220) 2022 12 16
(731) COLOR LABORATORY MD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.16, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 2 Tusze do drukarek, tusze do drukarek wielko-
formatowych, tusze do ploterów, mieszanki tuszów drukar-
skich, rozcieńczalniki, lateksy i inne chemikalia do tuszów 
drukarskich, 16 Wydruki, wydruki wielkoformatowe, w tym: 
afiszy, plakatów, fotografii, kalendarzy, map, planów, rysun-
ków, szyldów i innych materiałów reklamowych, 35 Handel 
detaliczny i hurtowy bezpośredni za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz sieci telekomunikacyjnych w zakre-
sie: tuszów do ploterów i drukarek (w tym wielkoforma-
towych), mieszanek tuszów drukarskich, rozcieńczalników, 
lateksów i innych chemikaliów do tuszów drukarskich, re-
klama bezpośrednia, reklama za pośrednictwem mediów 
i sieci komputerowych oraz systemów elektronicznych i te-
lekomunikacyjnych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych i informacyjnych, organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi agencji importowo-
-eksportowych.

(210) 550442 (220) 2022 12 16
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUKURYKU CHRUU CHRUPKI KUKURYDZIANE  

paczka SMAK ZIELONA CEBULKA

(531) 04.05.15, 08.07.08, 27.05.01, 27.07.25, 29.01.15
(510), (511) 30 Chrupki kukurydziane o smaku zielonej  
cebulki.

(210) 550443 (220) 2022 12 16
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) O-ŻESZ-TY! CHRUU CHRUPKI KUKURYDZIANE  
paczka ORZECHOWE

(531) 04.05.15, 08.07.08, 27.05.01, 27.07.25, 29.01.15
(510), (511) 30 Chrupki kukurydziane o smaku orzechowym.

(210) 550444 (220) 2022 12 16
(731) COLOR LABORATORY MD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.02.16
(510), (511) 2 Tusze do drukarek, tusze do drukarek wielko-
formatowych, tusze do ploterów, mieszanki tuszów drukar-
skich, rozcieńczalniki, lateksy i inne chemikalia do tuszów 
drukarskich, 16 Wydruki, wydruki wielkoformatowe, w tym: 
afiszy, plakatów, fotografii, kalendarzy, map, planów, rysun-
ków, szyldów i innych materiałów reklamowych, 35 Handel 
detaliczny i hurtowy bezpośredni za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz sieci telekomunikacyjnych w zakresie: 
ploterów i drukarek (w tym wielkoformatowych), tuszów 
do ploterów i drukarek (w tym wielkoformatowych), miesza-
nek tuszów drukarskich, rozcieńczalników, lateksów i innych 
chemikaliów do tuszów drukarskich, reklama bezpośrednia, 
reklama za pośrednictwem mediów i sieci komputerowych 
oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi agencji importowo-eksportowych.

(210) 550445 (220) 2022 12 19
(731) SZPERLICH-KOSMALA MARTA PUB CZTERY, PIĘĆ, 

SZEŚĆ, Starachowice
(540) (znak słowny)
(540) Boska Nioska
(510), (511) 16 Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne 
media papierowe, Materiały drukowane i artykuły papierni-
cze oraz wyposażenie edukacyjne, Książki, 41 Organizacja 
szkoleń, Kursy szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, 
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Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, 
Szkolenia dla dorosłych, Szkolenie i instruktaż, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkolenio-
wych, Trening rozwoju osobistego.

(210) 550446 (220) 2022 12 16
(731) COLOR LABORATORY MD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.08
(510), (511) 2 Tusze do drukarek, tusze do drukarek wielko-
formatowych, tusze do ploterów, mieszanki tuszów drukar-
skich, rozcieńczalniki, lateksy i inne chemikalia do tuszów 
drukarskich, 16 Wydruki, wydruki wielkoformatowe, w tym: 
afiszy, plakatów, fotografii, kalendarzy, map, planów, rysun-
ków, szyldów i innych materiałów reklamowych, 35 Handel 
detaliczny i hurtowy bezpośredni za pośrednictwem sieci 
komputerowych oraz sieci telekomunikacyjnych w zakresie: 
tuszów do ploterów i drukarek (w tym wielkoformatowych), 
mieszanek tuszów drukarskich, rozcieńczalników, lateksów 
i innych chemikaliów do tuszów drukarskich, reklama bez-
pośrednia, reklama za pośrednictwem mediów i sieci kom-
puterowych oraz systemów elektronicznych i telekomunika-
cyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i in-
formacyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych.

(210) 550447 (220) 2022 12 16
(731) KANIA STANISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO- 

-HANDLOWO-USŁUGOWE KAN-POL, Sokołów 
Małopolski

(540) (znak słowny)
(540) BLACHODACHÓWKA CORTINA
(510), (511) 6 Metalowe pokrycia dachowe, blachodachów-
ka, 37 Budownictwo.

(210) 550452 (220) 2022 12 16
(731) STĘPNIOWSKA IZABELA, Orzech
(540) (znak słowny)
(540) BORDER GOLD BORDER COLLIES
(510), (511) 44 Hodowla psów.

(210) 550454 (220) 2022 12 19
(731) SKY LEGAL TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) PRAWNE SPRAWY
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputerowe, 
Komputerowe oprogramowanie układowe, Oprogramowa-
nie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie dla przed-
siębiorstw, 35 Ogłoszenia drobne, Ogłoszenia odnoszące się 
do rekrutacji personelu, Usługi ogłoszeniowe do celów re-
klamowych, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Zamiesz-
czanie ogłoszeń dla osób trzecich, 38 Udostępnianie on-line 
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi komputerowych 

tablic ogłoszeń, Usługi związane z elektronicznymi tablicami 
ogłoszeń, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogło-
szeń [usługi telekomunikacyjne].

(210) 550459 (220) 2022 12 19
(731) NOWAK MARIUSZ WICRESET.PL, Środa Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIC RESET CONNECT

(531) 26.01.04, 16.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy do druka-
rek, Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe.

(210) 550460 (220) 2022 12 19
(731) BF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Eyebar
(510), (511) 3 Kolorowe kosmetyki do oczu, Kosmetyki, Ko-
smetyki do brwi, Brwi (ołówki do -), Ołówki do brwi, Produkty 
do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, Preparaty 
koloryzujące do brwi, Tusz do brwi, Żel do brwi, 8 Przyrządy 
ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, 44 Usługi kosme-
tyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makija-
żu, Usługi koloryzacji brwi, Usługi kształtowania brwi, Usługi 
nitkowania brwi, Usługi farbowania brwi, Salony piękności.

(210) 550461 (220) 2022 12 19
(731) LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEDOLUX

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 Lampy elektryczne, Lampy oświetleniowe, 
Obudowy lamp, Reflektory do lamp, Oprawy oświetleniowe, 
Oświetlenie typu LED, Oświetlenie wewnętrzne, Oświetlenie 
zewnętrzne, Oświetlenie przemysłowe, Oświetlenie uliczne, 
Oświetlenie przejść dla pieszych, Instalacje oświetleniowe, 
Zestawy oświetleniowe, Elementy oświetleniowe, Elektrycz-
ne systemy oświetlenia, Żarówki i akcesoria do nich, Klosze 
do lamp, Szkła do lamp, Urządzenia do oświetlania za pomo-
cą diod elektroluminescencyjnych [LED], Urządzenia oświe-
tleniowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi 
(OLED), Źródła światła, w tym diody LED, z wbudowanym 
zasilaczem wykonanym w technologii driver on board (DOB) 
[inne niż do celów medycznych lub fotograficznych], Źródła 
światła, w tym diody LED, zaopatrzone w elektronikę sterują-
cą wykonaną w technologii driver on board (DOB) [inne niż 
do celów medycznych lub fotograficznych], Źródła światła, 
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w tym diody LED, zamocowane na płytkach obwodu dru-
kowanego [inne niż do celów medycznych lub fotograficz-
nych], Naświetlacze, Elektryczne instalacje oświetleniowe 
do wnętrz, Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, 
Elektryczne oświetlenie światłowodowe, Elementy oświe-
tleniowej instalacji elektrycznej, Filtry do urządzeń oświe-
tleniowych, Lampy LED, Osprzęt oświetleniowy, Reflektory, 
Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Wyposażenie oświe-
tleniowe, Źródła światła [inne niż do celów medycznych lub 
fotograficznych], Inteligentne oprawy oświetleniowe.

(210) 550462 (220) 2022 12 19
(731) LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEDOLUX POLAND

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 11 Lampy elektryczne, Lampy oświetleniowe, 
Obudowy lamp, reflektory do lamp, Oprawy oświetleniowe, 
Oświetlenie typu LED, Oświetlenie wewnętrzne, Oświetlenie 
zewnętrzne, Oświetlenie przemysłowe, Oświetlenie uliczne, 
Oświetlenie przejść dla pieszych, Instalacje oświetleniowe, 
Zestawy oświetleniowe, Elementy oświetleniowe, Elektrycz-
ne systemy oświetlenia, Żarówki i akcesoria do nich, Klosze 
do lamp, Szkła do lamp, Urządzenia do oświetlania za pomo-
cą diod elektroluminescencyjnych [LED], Urządzenia oświe-
tleniowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjny-
mi (OLED), Źródła światła, w tym diody LED, z wbudowanym 
zasilaczem wykonanym w technologii driver on board (DOB) 
[inne niż do celów medycznych lub fotograficznych], Źródła 
światła, w tym diody LED, zaopatrzone w elektronikę sterują-
cą wykonaną w technologii driver on board (DOB) [inne niż 
do celów medycznych lub fotograficznych], Źródła światła, 
w tym diody LED, zamocowane na płytkach obwodu dru-
kowanego [inne niż do celów medycznych lub fotograficz-
nych], Naświetlacze, Elektryczne instalacje oświetleniowe 
do wnętrz, Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, 
Elektryczne oświetlenie światłowodowe, Elementy oświe-
tleniowej instalacji elektrycznej, Filtry do urządzeń oświe-
tleniowych, Lampy LED, Osprzęt oświetleniowy, Reflektory, 
Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Wyposażenie oświe-
tleniowe, Źródła światła [inne niż do celów medycznych lub 
fotograficznych], Inteligentne oprawy oświetleniowe.

(210) 550465 (220) 2022 12 19
(731) KOCZARA SEBASTIAN, 
(540) (znak słowny)
(540) POMPER
(510), (511) 7 Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty 
do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowania w prze-
myśle, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji 
wodnych i gazowych, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt 
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 17 Artykuły i materiały 
izolacyjne i zabezpieczające, Giętkie rury, rurki, węże i wy-
posażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur 
sztywnych, wszystkie niemetalowe, Plomby, uszczelki i wy-
pełnienia, Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie 
do nich, w tym zawory, nie z metalu.

(210) 550466 (220) 2022 12 19
(731) LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski
(540) (znak słowny)
(540) LEDOLUX
(510), (511) 11 Lampy elektryczne, Lampy oświetlenio-
we, Obudowy lamp, Reflektory do lamp, Oprawy oświe-
tleniowe, Oświetlenie typu LED, Oświetlenie wewnętrz-
ne, Oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie przemysłowe, 
Oświetlenie uliczne, Oświetlenie przejść dla pieszych, In-
stalacje oświetleniowe, Zestawy oświetleniowe, Elementy 
oświetleniowe, Elektryczne systemy oświetlenia, Żarówki 
i akcesoria do nich, Klosze do lamp, Szkła do lamp, Urzą-
dzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescen-
cyjnych [LED], Urządzenia oświetleniowe z organicznymi 
diodami elektroluminescencyjnymi (OLED), Źródła światła, 
w tym diody LED, z wbudowanym zasilaczem wykonanym 
w technologii driver on board (DOB) [inne niż do celów 
medycznych lub fotograficznych], Źródła światła, w tym 
diody LED, zaopatrzone w elektronikę sterującą wykonaną 
w technologii driver on board (DOB) [inne niż do celów me-
dycznych lub fotograficznych], Źródła światła, w tym dio-
dy LED, zamocowane na płytkach obwodu drukowanego 
[inne niż do celów medycznych lub fotograficznych], Na-
świetlacze, Elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, 
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, Elektrycz-
ne oświetlenie światłowodowe, Elementy oświetleniowej 
instalacji elektrycznej, Filtry do urządzeń oświetleniowych, 
Lampy LED, Osprzęt oświetleniowy, Reflektory, Urządzenia 
i instalacje oświetleniowe, Wyposażenie oświetleniowe, 
Źródła światła [inne niż do celów medycznych lub fotogra-
ficznych], Inteligentne oprawy oświetleniowe.

(210) 550467 (220) 2022 12 19
(731) LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski
(540) (znak słowny)
(540) LEDOLUX POLAND
(510), (511) 11 Lampy elektryczne, Lampy oświetlenio-
we, Obudowy lamp, Reflektory do lamp, Oprawy oświe-
tleniowe, Oświetlenie typu LED, Oświetlenie wewnętrz-
ne, Oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie przemysłowe, 
Oświetlenie uliczne, Oświetlenie przejść dla pieszych, In-
stalacje oświetleniowe, Zestawy oświetleniowe, Elementy 
oświetleniowe, Elektryczne systemy oświetlenia, Żarówki 
i akcesoria do nich, Klosze do lamp, Szkła do lamp, Urzą-
dzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescen-
cyjnych [LED], Urządzenia oświetleniowe z organicznymi 
diodami elektroluminescencyjnymi (OLED), Źródła światła, 
w tym diody LED, z wbudowanym zasilaczem wykonanym 
w technologii driver on board (DOB) [inne niż do celów 
medycznych lub fotograficznych], Źródła światła, w tym 
diody LED, zaopatrzone w elektronikę sterującą wykonaną 
w technologii driver on board (DOB) [inne niż do celów me-
dycznych lub fotograficznych], Źródła światła, w tym dio-
dy LED, zamocowane na płytkach obwodu drukowanego 
[inne niż do celów medycznych lub fotograficznych], Na-
świetlacze, Elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, 
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, Elektrycz-
ne oświetlenie światłowodowe, Elementy oświetleniowej 
instalacji elektrycznej, Filtry do urządzeń oświetleniowych, 
Lampy LED, Osprzęt oświetleniowy, Reflektory, Urządzenia 
i instalacje oświetleniowe, Wyposażenie oświetleniowe, 
Źródła światła [inne niż do celów medycznych lub fotogra-
ficznych], Inteligentne oprawy oświetleniowe.
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(210) 550468 (220) 2022 12 19
(731) KOCZARA SEBASTIAN, Popów
(540) (znak słowny)
(540) POMPIAK
(510), (511) 7 Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty 
przemysłowe, Roboty do użytku przemysłowego, Roboty 
do zastosowania w przemyśle, Maszyny i urządzenia do ob-
róbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, 
budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 
11 Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Ak-
cesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych 
i gazowych.

(210) 550469 (220) 2022 12 19
(731) PAPAFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPAFI

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie do urządzeń przenośnych, 41 Usługi edukacyj-
ne, Usługi szkoleniowe, Udostępnianie online materiałów 
edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
42 Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowe-
go, Projektowanie i rozwój oprogramowania do urządzeń 
przenośnych.

(210) 550471 (220) 2022 12 19
(731) MORE GROWTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) natu.care

(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.07
(510), (511) 5 Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Marketing opierający się 
na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publiko-
wanie materiałów i tekstów reklamowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 550473 (220) 2022 12 19
(731) ALTER BRAND CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Wilkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubovit

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Chleb wzbogacony witaminami do celów te-
rapeutycznych, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe 
i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Krople witami-
nowe, Mieszane preparaty witaminowe, Musujące tabletki 

witaminowe, Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone 
witaminami do celów medycznych, Preparaty witaminowe, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
zawierające witaminę A, Preparaty zawierające witaminę C, 
Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające 
witaminę D, Suplementy diety składające się z witamin, 
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suple-
menty witaminowe dla zwierząt, Suplementy witaminowe 
do stosowania w dializie nerkowej, Suplementy witaminowe 
i mineralne dla zwierząt domowych, Suplementy witamino-
we w postaci plastrów, Tabletki witaminowe, Witaminy dla 
niemowląt, Witaminy dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt 
domowych, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy 
prenatalne, Żelki witaminowe.

(210) 550474 (220) 2022 12 19
(731) ALTER BRAND CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Wilkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubovit

(531) 05.03.13, 05.03.15, 05.05.20, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 5 Chleb wzbogacony witaminami do celów te-
rapeutycznych, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe 
i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Krople witami-
nowe, Mieszane preparaty witaminowe, Musujące tabletki 
witaminowe, Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone 
witaminami do celów medycznych, Preparaty witaminowe, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
zawierające witaminę A, Preparaty zawierające witaminę C, 
Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające 
witaminę D, Suplementy diety składające się z witamin, 
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suple-
menty witaminowe dla zwierząt, Suplementy witaminowe 
do stosowania w dializie nerkowej, Suplementy witaminowe 
i mineralne dla zwierząt domowych, Suplementy witamino-
we w postaci plastrów, Tabletki witaminowe, Witaminy dla 
niemowląt, Witaminy dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt 
domowych, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy 
prenatalne, Żelki witaminowe.

(210) 550475 (220) 2022 12 19
(731) ALTER BRAND CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Wilkowice
(540) (znak słowny)
(540) Lubovit
(510), (511) 5 Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe 
i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Krople witami-
nowe, Mieszane preparaty witaminowe, Musujące tabletki 
witaminowe, Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone 
witaminami do celów medycznych, Preparaty witaminowe, 
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Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające or-
ganizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
zawierające witaminę A, Preparaty zawierające witaminę C, 
Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające wi-
taminę D, Suplementy diety składające się z witamin, Suple-
menty diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy 
witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, Suplementy 
witaminowe dla zwierząt, Suplementy witaminowe i mi-
neralne dla zwierząt domowych, Suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, Tabletki witaminowe, Witaminy dla nie-
mowląt, Witaminy dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt do-
mowych, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy pre-
natalne, Żelki witaminowe, Chleb wzbogacony witaminami 
do celów terapeutycznych.

(210) 550477 (220) 2022 12 19
(731) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LIGHT SWORD LENS
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Preparaty do diagnostyki 
medycznej, Medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
9 Soczewki optyczne, Soczewki [szkła] optyczne, Soczewki 
okularowe, Soczewki powiększające, Soczewki korekcyjne 
[optyka], Szkła kontaktowe, Obiektywy [soczewki] optyka, 
Obiektywy fotograficzne, Obiektywy szerokokątne do apa-
ratów fotograficznych, Obiektywy [soczewki] do astrofoto-
grafii, 10 Implanty oczne, Implanty oczne wykonane z mate-
riałów sztucznych, Sztuczne gałki oczne, Soczewki [protezy 
wewnątrzgałkowe] do implantacji chirurgicznych, Sztuczne 
soczewki do wszczepiania w oczy, Protezy medyczne, Im-
planty medyczne, Implanty medyczne z materiałów synte-
tycznych, Implanty z materiałów sztucznych.

(210) 550482 (220) 2022 12 19
(731) WIŚNIEWSKA JULIA, Toruń; BRUŹ BOŻENA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1993 DENTUS CENTRUM STOMATOLOGII

(531) 03.11.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.17, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 44 Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia 
z sedacją, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii im-
plantacyjnej, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia 
kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji 
zębów, Usługi protetyki stomatologicznej, Usługi mobilnej 
opieki stomatologicznej, Usługi doradcze dotyczące przy-
rządów stomatologicznych, Udzielanie informacji na temat 
stomatologii, Pomoc stomatologiczna, Doradztwo związane 
ze stomatologią, Usługi ortodontyczne, Usługi doradcze do-
tyczące implantów protetycznych, Usługi doradcze w zakre-
sie implantów ortopedycznych, Usługi czyszczenia zębów, 
Usługi w zakresie wybielania zębów, Implantacja (wszczepia-

nie) włosów, Diagnostyka i leczenie chorób skóry, Dermato-
chirurgia, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia cho-
rób skóry, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie 
dermatologii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatolo-
gii, Dermatologia laserowa, Laseroterapia, Chirurgia kosme-
tyczna, Chirurgia plastyczna, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej [medyczne], Trychologia, Zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i wło-
sy, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi 
medyczne w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, 
Medycyna estetyczna.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 550483 (220) 2022 12 19
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZON

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.04.04, 03.04.24, 05.07.02, 15.01.22, 
26.07.25

(510), (511) 32 Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używa-
ne do sporządzania napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Chmiel (Wyciąg z -) 
do wytwarzania piwa, Ekstrakty chmielowe do sporządzania 
napojów, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Ekstrakty 
z moszczu niesfermentowanego, Esencje do produkcji napo-
jów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycz-
nych], Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholo-
wych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, 
Koncentraty do sporządzania napojów sportowych, Koncen-
traty do użytku w przygotowywaniu napojów energetycz-
nych, Lemoniady (Syropy do -), Likiery [bezalkoholowe], Mie-
szanki do sporządzana napojów sorbetowych, Moszcz kon-
serwowany, niesfermentowany, Napój z soku cytrynowego 
z cukrem, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Na-
poje (Syropy do -), Orszada, Pastylki do napojów gazowa-
nych, Preparaty do produkcji wody gazowanej, Preparaty 
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Preparaty roz-
puszczalne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji 
napojów bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napo-
jów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów 
na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządza-
nia napojów na bazie owoców, Słodkie napoje bezalkoholo-
we na bazie soków owocowych, Sok z cytryny do sporządza-
nia napojów, Sok z limonki do sporządzania napojów, Suche 
mieszanki na bazie skrobi do sporządzania napojów, Syrop 
do lemoniady, Syrop słodowy do napojów, Syrop z czarnej 
porzeczki, Syrop z soku z limonki, Syropy do napojów, Syropy 
do napojów bezalkoholowych, Syropy do produkcji lemo-
niady, Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owo-
cami, Syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, 
Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syro-
py do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe 
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do sporządzania napojów, Syropy owocowe [napoje bezal-
koholowe], Winogrona (Moszcz -), niesfermentowany, Woda 
gazowana (Preparaty do produkcji -), Wyciągi do sporządza-
nia napojów, Zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, 
Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalko-
holowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje gazowane 
aromatyzowane herbatą, Bezalkoholowe napoje niskokalo-
ryczne, Bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, Cola, Ga-
zowany napój cytrynowy (o lekko gorzkim smaku), Korzenne 
piwa, Lemoniada, Napój gazowany o smaku waniliowym, 
Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku owoco-
wym, Napoje na bazie coli, Napoje typu kola [napoje bezal-
koholowe], Soki gazowane, Toniki [napoje nielecznicze], Ga-
zowane soki owocowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje 
owocowe], Koncentraty soków owocowych, Mieszane soki 
owocowe, Moszcz, Mrożone napoje owocowe, Napoje aro-
matyzowane owocami, Napoje na bazie kokosu, Napoje 
na bazie owoców, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Na-
poje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, Napoje na ba-
zie soku z imbiru, Napoje na bazie soku z rukwi wodnej, Na-
poje na bazie soku z rzeżuchy wodnej, Napoje na bazie soku 
z winogron, Napoje owocowe, Napoje owocowe i soki owo-
cowe, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje owocowe 
z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, Napoje 
półmrożone, Napoje składające się z mieszanki soków owo-
cowych i warzywnych, Napoje typu smoothie zawierające 
ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje z sokiem ananaso-
wym, Napoje z soku aloesu, Napoje z soku jabłkowego, Na-
poje z soku pomarańczowego, Napoje z soku warzywnego, 
bezalkoholowe, Napoje z soku winogronowego, bezalkoho-
lowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Organicz-
ny sok owocowy, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), 
Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pomidory (sok -) [napój], 
Skoncentrowane soki owocowe, Skondensowany sok z wę-
dzonych śliwek, Sok grejpfrutowy, Sok pomarańczowy, Sok 
pomidorowy [napój], Sok pomidorowy [napoje], Sok wino-
gronowy, Sok z arbuza, Sok z czarnej porzeczki, Sok z grana-
tów, Sok z guawy, Sok z mango, Sok z melona, Sok żurawino-
wy, Soki aloesowe, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, 
Soki warzywne [napoje], Warzywne napoje typu smoothie, 
Gazowana woda mineralna, Mineralne (wody -) [napoje], Na-
poje funkcjonalne na bazie wody, Napoje na bazie wody za-
wierające ekstrakty z herbaty, Oczyszczona woda pitna, Sma-
kowa woda mineralna, Woda aromatyzowana, Woda desty-
lowana do picia, Woda gazowana, Woda gazowana [woda 
sodowa], Woda kokosowa jako napój, Woda litowa, Woda 
mineralizowana [napoje], Woda mineralna, Woda mineralna 
[napoje], Woda [napoje], Woda niegazowana, Woda pitna, 
Woda pitna butelkowana, Woda pitna z witaminami, Woda 
selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, Woda wzbogacona 
odżywczo, Woda z lodowca, Woda źródlana, Wody gazowa-
ne, Wody mineralne, Wody mineralne i gazowane, Wody mi-
neralne (nielecznicze), Wody o smaku owocowym, Aperitify 
bezalkoholowe, Bazy do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholo-
we gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalko-
holowe gorzkie nalewki, Bezalkoholowe napoje bez zawar-
tości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoholo-
we napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodowe, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalko-
holowy jabłecznik, Bezalkoholowy poncz cynamonowy 
z suszoną persymoną [sujeonggwa], Bezalkoholowy poncz 
ryżowy [sikhye], Cydr bezalkoholowy, Douzhi (sfermentowa-
ny napój z fasoli), Koktajle bezalkoholowe, Koktajle bezalko-
holowe na bazie piwa, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, 
Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mro-
żone napoje gazowane, Napój limonkowy, Napój z gotowa-
nego ziarna jęczmienia z sokiem pomarańczowym, Napój 

z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem cytrynowym, Na-
poje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych 
owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawarto-
ści witamin, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje 
bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe 
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bez-
alkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportow-
ców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje 
energetyzujące, Napoje energetyzujące [nie do celów me-
dycznych], Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Na-
poje izotoniczne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycz-
nych], Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie 
owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu 
brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soku z zielonych 
warzyw, Napoje na bazie wędzonych śliwek, Napoje prote-
inowe, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, Napoje z fasoli mung, Napoje 
z guaraną, Napoje zawierające witaminy, Niegazowane na-
poje bezalkoholowe, Poncz bezalkoholowy, Poncz owoco-
wy, bezalkoholowy, Ramune [japońskie napoje gazowane], 
Sarsaparilla (Napoje bezalkoholowe z -), Serwatka [napoje], 
Sorbety [napoje], Sorbety w postaci napojów, Tonik zawiera-
jący chininę, Wina bezalkoholowe, Woda, Woda brzozowa, 
Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda 
klonowa, Piwo i piwo bezalkoholowe, Ale o smaku kawy, Ale 
[rodzaj piwa angielskiego], Barley Wine [piwo], Czarne piwo 
[piwo ze słodu palonego], Drinki na bazie piwa, Granulat 
chmielowy do warzenia piwa, Imitacja piwa, Indyjskie piwa 
jasne ale (IPA), Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Mi-
neralizowane piwa, Mrożone szyszki chmielu do warzenia 
piwa, Mrożony chmiel do warzenia piwa, Napoje bezalkoho-
lowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej za-
wartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholo-
we, Piwo bezglutenowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku 
kawy, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, 
Piwo słodowe, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Porter [ro-
dzaj mocnego, ciemnego piwa], Shandy [napój składający 
się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego 
piwa], Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające.

(210) 550487 (220) 2022 12 16
(731) BJOOTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Środki to-
aletowe.

(210) 550488 (220) 2022 12 20
(731) X-ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) (znak słowny)
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(540) X-ONE
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użyt-
kowe, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do zarządzania 
dokumentami, Oprogramowanie do zarządzania organi-
zacją pracy, Oprogramowanie do zarządzania procesami 
biznesowymi, Oprogramowanie do zarządzania danymi 
i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do handlu 
elektronicznego i płatności elektronicznych, 42 Projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biz-
nesowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Tworzenie 
platform internetowych do handlu elektronicznego, Pro-
jektowanie i tworzenie stron głównych i stron interneto-
wych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do komunikacji natychmiastowej, Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, Projekto-
wanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego do zarządzania łańcuchem dostaw, Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do zarządzania bazami danych, Oferowanie tymczasowe-
go korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line 
do zarządzania danymi, Programowanie oprogramowania 
do platform handlu elektronicznego.

(210) 550494 (220) 2022 12 20
(731) ALL FOR PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WETU

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 9 Zasilacze prądu stałego i zmiennego, Zasilacze 
przenośne (akumulatory), Zasilacze sieciowe, Zasilacze sie-
ciowe [baterie], Zasilacze sieciowe do podręcznych urządzeń 
do gier elektronicznych, Zasilacze sieciowe do urządzeń 
do gier wideo dla konsumentów, Zasilacze prądu stałego, 
Zasilacze niskiego napięcia, Elektroniczne zasilacze, Podze-
społy zasilaczy elektrycznych, Urządzenia do nieprzerywal-
nego zasilania energii [zasilacze UPS], Zasilacze do ogrodzeń 
elektrycznych, Zasilacze awaryjne UPS, Zasilacze do smartfo-
nów, Zasilacze impulsowe o wysokiej częstotliwości, Zasila-
cze napięcia stabilizowanego, Elektryczne kable połączenio-
we, Elektryczne kable do ładowania, Elastyczne kable płaskie, 
elektryczne, Kable audio, Kable antenowe do prądu o dużym 
natężeniu, Kable do anten, Kable do baterii, Kable do druka-
rek, Kable do gitar, Kable do głośników, Kable do kompute-
rów, Kable do mikrofonów, Kable do mobilnego połączenia 
wysokiej jakości (MHL), Kable do modemów, Kable do multi-
metrów, Kable do nadawania i odbierania sygnałów telewizji 
kablowej, Kable do przedłużaczy telefonicznych, Kable 
do przekaźników radiowych, Kable do przewodzenia sygna-
łu dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomuni-
kacji, Kable do transmisji danych, Kable do synchronizacji 
danych, Kable do transmisji sygnału elektrycznego, Kable 
elektroenergetyczne, Kable elektroniczne, Kable elektryczne, 
Kable elektryczne do łączenia, Kable elektryczne do przesy-
łania dźwięków i obrazów, Kable elektryczne pośrednie, Ka-
ble elektryczne powlekane gumą, Kable elektryczne termo-
odporne, Kable elektryczne (Tuleje złączowe do -), Kable 
i przewody elektryczne, Kable interfejsowe do multimediów 
o wysokiej rozdzielczości, Kable interfejsu multimedialnego 

o wysokiej rozdzielczości do projektorów, Kable izolowane 
do instalacji elektrycznych, Kable koncentryczne, Kable kon-
centryczne zawierające filtry, Kable metalowe [elektryczne], 
Kable optyczne, Kable optyczne [światłowody], Kable połą-
czeniowe, Kable pomiarowe, Kable rozruchowe, Kable rozru-
chowe do akumulatorów, Kable SCART, Kable startowe, Ka-
ble rozruchowe do silników, Kable światłowodowe, Kable ta-
śmowe, Rurki izolacyjne na kable elektryczne, Podwodne 
kable zasilające, Osłony na kable elektryczne, Materiały 
na przewody instalacji elektrycznych [kable], Kable zasilające 
do projektorów, Kable zapłonowe, Kable wykorzystywane 
w sieci Ethernet, Kable wideo, Kable uziemiające, Kable USB, 
Kable uruchamiające, Kable typu jack, Kable telekomunika-
cyjne, Kable telefoniczne, Telefoniczne kable połączeniowe, 
Bezpieczniki do pojazdów, Bezpieczniki [do urządzeń teleko-
munikacyjnych], Bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyj-
nych, Bezpieczniki elektryczne, Bezpieczniki termiczne, Bez-
pieczniki termiczne prądowe, Bezpieczniki topikowe, Bez-
pieczniki układowe, Bloki bezpieczników, Ceramiczne bez-
pieczniki, Drut bezpiecznikowy, Elektryczne bezpieczniki 
stykowe, Skrzynki bezpiecznikowe, Skrzynki do bezpieczni-
ków elektrycznych, Uchwyty bezpiecznikowe, Wskaźniki 
bezpiecznikowe, Zespoły połączeń bezpiecznikowych, Aku-
mulatorki do powtórnego naładowania, Akumulatory alka-
liczne, Akumulatory do pojazdów, Akumulatory do pojaz-
dów elektrycznych, Akumulatory do projektorów, Akumula-
tory, elektryczne, do pojazdów, Akumulatory energii foto-
woltaicznej, Akumulatory niklowo-kadmowe, Akumulatory 
samochodowe, Akumulatory typu push-on [wciskane], Aku-
mulatory zapłonowe, Urządzenia do ładowania akumulato-
rów elektrycznych, Urządzenia do ładowania akumulatorów, 
Szklane obudowy do akumulatorów, Skrzynki akumulatoro-
we, Rozruszniki akumulatorowe, Płyty do akumulatorów 
elektrycznych, Ładowarki do akumulatorów do pojazdów 
silnikowych, Ładowarki dla akumulatorów, Kwasomierze 
do akumulatorów, Grodzie akumulatorów elektrycznych, 
Elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycz-
nych, Baterie akumulatorowe litowe, Baterie akumulatorowe 
do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Ładowarki ba-
terii elektrycznych, Ładowarki baterii do użytku z telefonami, 
Ładowarki, Kompensacyjne ładowarki baterii, Ładowarki 
bezprzewodowe, Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii 
do domowych maszyn do gier wideo, Ładowarki do baterii 
do laptopów, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki 
do baterii słonecznych, Ładowarki do elektronicznych przy-
borów dla palaczy, Ładowarki do elektronicznych papiero-
sów, Ładowarki do joysticków, Ładowarki do papierosów 
elektronicznych, Ładowarki do samochodów elektrycznych, 
Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do telefonów komór-
kowych, Ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku 
w pojazdach, Ładowarki do waporyzatorów, Ładowarki prze-
nośne, Ładowarki samochodowe, Ładowarki sieciowe, Łado-
warki USB, Ładowarki USB do elektronicznych papierosów, 
Ładowarki USB przystosowane do samochodowych gniazd 
zapalniczki, Szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, Etui 
do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, Etui do ta-
bletów, Etui na akcesoria optyczne, Etui na cyfrowe odtwa-
rzacze mediów, Etui na kalkulatory podręczne, Etui na od-
twarzacze MP3, Etui na dyskietki, Etui na telefony komórko-
we, Etui na smartfony zawierające klawiaturę, Etui na smart-
fony, Etui na przenośne odtwarzacze mediów, Etui na płyty 
kompaktowe, Etui na płyty DVD, Etui na okulary słoneczne, 
Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, Etui na okulary dziecięce, Etui na okulary, 
Etui na urządzenia do magazynowania danych, Etui na urzą-
dzenia do przechowywania muzyki, Etui przystosowane 
do szkieł kontaktowych, Etui typu Flip Cover do smartfonów, 
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Etui z klapką do telefonów komórkowych, Etui z klawiaturą 
do smartfonów, Okulary (Etui na -), Przenośne etui do łado-
wania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, Skórza-
ne etui na tablety, Skórzane etui na telefony komórkowe, 
Anteny, Anteny częstotliwości radiowych, Anteny do bez-
przewodowych urządzeń łącznościowych, Anteny do od-
bioru programów nadawanych drogą satelitarną, Anteny 
do radarów, Anteny do sieci telekomunikacyjnych, Anteny 
do sygnałów radiowych, Anteny jako części składowe, Ante-
ny jako urządzenia komunikacyjne, Anteny mikrofalowe, An-
teny nadawcze fal radiowych, Anteny paraboliczne, Anteny 
płaskie strefowe, Anteny radiowe, Anteny samochodowe, 
Anteny satelitarne, Anteny satelitarne do transmisji satelitar-
nych, Anteny sygnałowe, Anteny telewizyjne, Filtry anteno-
we, Gniazdka do anten, Elementy konstrukcyjne do anten, 
Maszty antenowe, Konwertery antenowe, Maszty antenowe 
z metalu, Maszty [anteny bezprzewodowe], Maszty do anten 
bezprzewodowych, Miedziane złącza cewki symetryzatorów 
antenowych, Obrotnice anten, Paraboliczne talerze anteno-
we, Przełączniki [antenowe] (nadawanie-odbiór), Przewód 
transmisyjny antenowy, Rozszerzacze zasięgu [anteny] do in-
ternetu rzeczy [IoT], Słupy (podpory) metalowe [anteny], Te-
lewizyjne anteny odbiorcze [paraboliczne], Urządzenia 
do pomiaru parametrów anteny, Urządzenia do ustawiania 
anten, Urządzenia wspomagające do anten, Wzmacniacze 
antenowe, Zwrotnice antenowe, Przejściówki audio, Przej-
ściówki do kabli, Przejściówki do kabli koncentrycznych, 
Przejściówki do kabli telefonów komórkowych, Przejściówki 
do wtyczek elektrycznych, Przejściówki / rozgałęziacze 
do kabli, Przejściówki stereo do samochodów, Przejściówki 
w postaci rozgałęziaczy elektrycznych, Samochodowe zesta-
wy audio, Samochodowe zestawy stereo, Telefony samo-
chodowe, Telewizory samochodowe, Głośniki samochodo-
we, Komputery do nawigacji samochodowej, Magnetowidy 
samochodowe, Odtwarzacze kasetowe samochodowe, Ra-
dia samochodowe, Samochodowe odtwarzacze kaset ma-
gnetofonowych, Samochodowe odtwarzacze multimedial-
ne, Samochodowe urządzenia stereofoniczne, Uchwyty sa-
mochodowe do telefonów, Zestawy na biurko lub zestawy 
samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające 
używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, Prostow-
niki prądu elektrycznego, Prostowniki elektryczne, Prostow-
niki do alternatorów, Prostowniki, Falowniki fotowoltaiczne, 
Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządze-
nia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane refe-
rencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, 
Moduły fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, Inwertery elektryczne, Przemienniki [inwertery].

(210) 550497 (220) 2022 12 19
(731) MARCEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka
(540) (znak słowny)
(540) PATEXPERT
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe związane 
z dziedziną medyczną, Oprogramowanie komputerowe 
do wykorzystania w systemach wspomagających podej-
mowanie decyzji medycznych, Oprogramowanie jako urzą-
dzenie medyczne [SaMD], do pobrania, Oprogramowanie 
diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, Oprogramo-
wanie wspomagające, Mobilne aplikacje, Programy kompu-
terowe, Programy komputerowe [oprogramowanie do po-
brania], Aplikacje komputerowe do pobrania, 42 Przecho-

wywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 
Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego do użytku z technologią medyczną, Pisanie progra-
mów komputerowych do zastosowań medycznych, Progra-
mowanie komputerów w dziedzinie medycyny, Usługi testo-
wania diagnostycznego wspomagane komputerowo, Usługi 
diagnostyki komputerowej, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji 
oprogramowania, Platforma jako usługa [PaaS], Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], Opracowywanie platform kompu-
terowych, Projektowanie systemów komputerowych, Projek-
towanie oprogramowania komputerowego, Programowanie 
komputerów, Medyczne badania naukowe, Instalacja, utrzy-
manie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego.

(210) 550498 (220) 2022 12 20
(731) GRYGORUK BARBARA BFB, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOMA & SOUL COSMETOLOGY & SPA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15
(510), (511) 44 Usługi salonów kosmetycznych, Usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, Zabiegi oczyszczające, Zabiegi nawil-
żające, Zabiegi rewitalizujące, Zabiegi ujędrniające, Zabiegi 
antycellulitowe, Peelingi kosmetyczne, Zabiegi kwasami, 
Redukcja zmarszczek, Redukcja rozstępów, Redukcja prze-
barwień, Depilacja laserowa, Laseroterapia, Zabiegi trycho-
logiczne, Usługi fizjoterapeutyczne, Rehabilitacyjne zabiegi 
pielęgnacyjne, Zabiegi relaksacyjne, Usługi masażu, Odnowa 
biologiczna, Usługi spa, Aromatoterapia, Usługi wizażu, Ma-
nicure i pedicure, Makijaż permanentny, Usługi medycyny 
estetycznej, Usługi w zakresie porad kosmetycznych.

(210) 550500 (220) 2022 12 20
(731) PARAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) THERMOCHEM
(510), (511) 2 Farby, Farby do domu, Farby do powlekania 
ścian, Farby dyspersyjne, Farby wodoodporne, Farby zabez-
pieczające przed wilgocią, Powłoki gruntowe, Powłoki grun-
towe [farby i oleje], Środki gruntujące w postaci farb, Farby 
gruntowe, Preparaty gruntujące z tworzyw sztucznych, 
w postaci farby, Powłoki, Farby i farby mocno rozcieńczone, 
17 Farby izolacyjne, Farby izolacyjne do fasad, Farby izola-
cyjne do ścian, Farby izolacyjne do dachów, Farby uszczel-
niające [izolacyjne], Artykuły i materiały termoizolacyjne, 
Materiały termoizolacyjne, Artykuły i materiały izolacyjne 
i zabezpieczające, Bariery do ochrony przed ciepłem, Mie-
szanki izolujące od zimna, Farby termoizolacyjne, Powłoki 
termoizolacyjne, Artykuły termoizolacyjne.

(210) 550501 (220) 2022 12 19
(731) MARCEL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PATeXpert

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 26.05.16, 26.05.01, 
16.03.15

(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe związane 
z dziedziną medyczną, Oprogramowanie komputerowe 
do wykorzystania w systemach wspomagających podej-
mowanie decyzji medycznych, Oprogramowanie jako urzą-
dzenie medyczne [SaMD], do pobrania, Oprogramowanie 
diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, Oprogramo-
wanie wspomagające, Mobilne aplikacje, Programy kompu-
terowe, Programy komputerowe [oprogramowanie do po-
brania], Aplikacje komputerowe do pobrania, 42 Przecho-
wywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 
Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego do użytku z technologią medyczną, Pisanie progra-
mów komputerowych do zastosowań medycznych, Progra-
mowanie komputerów w dziedzinie medycyny, Usługi testo-
wania diagnostycznego wspomagane komputerowo, Usługi 
diagnostyki komputerowej, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji 
oprogramowania, Platforma jako usługa [PaaS], Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], Opracowywanie platform kompu-
terowych, Projektowanie systemów komputerowych, Projek-
towanie oprogramowania komputerowego, Programowanie 
komputerów, Medyczne badania naukowe, Instalacja, utrzy-
manie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego.

(210) 550506 (220) 2022 12 20
(731) SGU GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SGU GROUP UBEZPIECZENIA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.01, 
26.04.09

(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa profesjonalnego w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, 36 Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego.

(210) 550508 (220) 2022 12 20
(731) COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mościska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVEO

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 2 Barwniki do użytku w produkcji kosmetyków, 
3 Środki toaletowe.

(210) 550511 (220) 2022 12 20
(731) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HONY MOOD
(510), (511) 5 Suplementy żywnościowe, Suplementy diety, 
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Białkowe suple-
menty diety, Mineralne suplementy odżywcze, Suplementy 
diety dla sportowców, Batony zawierające suplementy od-
żywcze, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy 
diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety z białek 
serwatkowych, Suplementy diety składające się z witamin, Do-
datki dietetyczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Proszki jako zamien-
niki posiłków, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, Napoje witaminizowane, Koktajle 
białkowe, 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Jaja, Substytuty jaj, 
Owoce i warzywa przetworzone, Owoce i warzywa konser-
wowane, Suszone owoce i warzywa, Orzechy przetworzone, 
konserwowane, preparowane, Nasiona przetworzone, Dżemy, 
Rośliny strączkowe przetworzone, Przekąski na bazie warzyw 
strączkowych, Pasty na bazie roślin strączkowych, Pasty wa-
rzywne, Owocowe pasty do smarowania, Pasty na bazie orze-
chów, Roślinne substytuty mleka, Substytuty masła, Substytu-
ty serów, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Gotowe dania 
warzywne, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, For-
mowane teksturowane białko roślinne do użytku jako substy-
tut mięsa, Oleje i tłuszcze, Batony spożywcze na bazie orze-
chów, Batony na bazie orzechów i nasion, Batoniki na bazie 
owoców i orzechów, Batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami po-
siłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posił-
ków, Suszone grzyby jadalne, Grzyby konserwowane, Przeką-
ski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie soi, Przekąski 
na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski 
na bazie warzyw, Przekąski na bazie sera, Kandyzowane prze-
kąski owocowe, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy 
o niskiej zawartości tłuszczu, Mleczne produkty, Napoje 
mleczne, Schłodzone desery mleczne, Pasty mleczne do sma-
rowania, Napoje z produktów mlecznych, Bezmleczne substy-
tuty mleka, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje 
na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka kokoso-
wego, Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Napoje 
na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Soki owocowe 
do gotowania, soki roślinne do gotowania, Soki warzywne 
do gotowania, 30 Zboża przetworzone, Preparaty zbożowe, 
Chipsy zbożowe, Batony zbożowe, Płatki zbożowe, Zbożowe 
artykuły śniadaniowe, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
Artykuły spożywcze ze zbóż, Przekąski z produktów zbożo-
wych, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Batoniki zbożowe 
będące zamiennikami posiłków, Preparaty zbożowe składają-
ce się z otrębów, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], 
Muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, Mie-
szanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszo-
nych owoców, Przekąski składające się głównie z wyciśniętych 
ziaren zbóż, Wyroby cukiernicze, Polewy cukiernicze, Dekora-
cje cukiernicze do ciast, Słodycze nielecznicze, Słodycze bez 
cukru, Słodycze do żucia, Galaretki owocowe [słodycze], Nie-
lecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegają-
cej na kontrolowaniu kalorii, Cukierki, Nielecznicze draże, Żelki, 
Wyroby piekarnicze, Desery czekoladowe, Budynie deserowe, 



Nr  ZT3/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 67

Musy deserowe, Desery z Muesli, Mrożone mleczne desery 
w formie batonów, Czekolada, Czekoladki, Substytuty czekola-
dy, Czekolada pitna, Pasty czekoladowe, Napoje czekoladowe, 
Posypka czekoladowa, Musy czekoladowe, Czekoladowe do-
datki smakowe, Orzechy w czekoladzie, Produkty na bazie cze-
kolady, Nadzienia na bazie czekolady, Orzechy laskowe pokry-
te czekoladą, Chipsy ziemniaczane pokryte czekoladą, Pasty 
na bazie czekolady, Syropy czekoladowe do przygotowywa-
nia napojów na bazie czekolady, Czekoladowe ozdoby 
do ciast, Dekoracje z czekolady na choinki, Migdały w polewie 
czekoladowej, Owoce w polewie czekoladowej, Lukier do po-
lewania ciast, Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Mieszanki ciasta, Mro-
żone ciasto na ciastka, Mieszanki do ciast, Aromaty do ciast, 
Enzymy do ciast, Ciasto na pizzę, Ciasto w proszku, Substytuty 
miodu, Cukier, miód, melasa, Jadalne plastry miodu, Słodkie 
pasty do smarowania [miód], Słodycze (Nielecznicze -) na ba-
zie miodu, Sosy, Sosy do sałatek, Sosy do pizzy, Kremy czekola-
dowe do smarowania, Kremy czekoladowe, Kawa, Kawa niena-
turalna, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Herbata, 
Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Zioła 
przetworzone, Napary ziołowe, Herbaty ziołowe [napary], Zio-
ła do celów spożywczych, Preparaty ziołowe do sporządzania 
napojów, Syropy smakowe, Nielecznicze napoje herbaciane, 
Napoje kawowe, Lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Makarony, Jadalny papier ryżowy, Dania na bazie ryżu, Ryż łu-
skany, Ryż pełnoziarnisty, Gotowe potrawy na bazie makaro-
nu, Kasze, Tapioka, Sago, Świeży chleb, Sól, Ocet, Musztarda, 
Drożdże, Proszek do pieczenia, Mąka spożywcza, Batoniki 
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, 32 Napoje 
orzeźwiające, Napoje warzywne, Napoje owocowe, Napoje 
węglowodanowe, Napoje proteinowe, Napoje energetyzują-
ce, Napoje izotoniczne, Napoje dla sportowców, Napoje za-
wierające witaminy, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Niegazowane napoje bez-
alkoholowe, Bezalkoholowe napoje słodowe, Soki owocowe 
[napoje], Soki warzywne [napoje], Napoje wzbogacone sub-
stancjami odżywczymi, Warzywne napoje typu smoothie, Na-
poje na bazie piwa, Bezalkoholowe napoje na bazie miodu, 
Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje funk-
cjonalne na bazie wody, Napoje typu smoothie zawierające 
ziarna i owies, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami 
mleka], Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, 
Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu 
brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje z fasoli mung, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Woda, Woda mineral-
na, Woda źródlana, Woda aromatyzowana, Woda pitna z wita-
minami, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporzą-
dzania napojów, Piwo, 35 Reklama, Promocja sprzedaży, Usłu-
gi w zakresie programów lojalnościowych, Prezentacje towa-
rów i usług, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień zaku-
powych, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi w zakresie 
sprzedaży takich towarów jak: suplementy żywnościowe, su-
plementy diety, probiotyki (suplementy), suplementy ziołowe, 
białkowe suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, 
suplementy diety dla sportowców, batony zawierające suple-
menty odżywcze, suplementy diety zawierające propolis, su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety z białek serwatkowych, suplementy diety składające się 
z witamin, dodatki dietetyczne, preparaty dietetyczne i od-
żywcze, napoje z dodatkami dietetycznymi, mieszanki do pi-
cia będące suplementami diety, batony energetyzujące stano-
wiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 
proszki jako zamienniki posiłków, odżywcze mieszanki do pi-
cia do stosowania jako zamienniki posiłków, napoje witamini-

zowane, koktajle białkowe, mięso, ryby, drób i dziczyzna, jaja, 
substytuty jaj, owoce i warzywa przetworzone, owoce i wa-
rzywa konserwowane, suszone owoce i warzywa, orzechy 
przetworzone, konserwowane, preparowane, nasiona prze-
tworzone, dżemy, rośliny strączkowe przetworzone, przekąski 
na bazie warzyw strączkowych, pasty na bazie roślin strączko-
wych, pasty warzywne, owocowe pasty do smarowania, pasty 
na bazie orzechów, roślinne substytuty mleka, substytuty ma-
sła, substytuty serów, substytuty mięsa na bazie warzyw, go-
towe dania warzywne, gotowe dania składające się głównie 
z mięsa, formowane teksturowane białko roślinne do użytku 
jako substytut mięsa, oleje i tłuszcze, batony spożywcze na ba-
zie orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki 
na bazie owoców i orzechów, batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, batoniki na bazie orzechów będące za-
miennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące za-
miennikami posiłków, suszone grzyby jadalne, grzyby konser-
wowane, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie 
soi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie sera, kandyzo-
wane przekąski owocowe, chipsy warzywne, chipsy owoco-
we, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Usługi w zakresie 
sprzedaży takich towarów jak: mleczne produkty, napoje 
mleczne, schłodzone desery mleczne, pasty mleczne do sma-
rowania, napoje z produktów mlecznych, bezmleczne substy-
tuty mleka, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje 
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka kokoso-
wego, napoje na bazie owsa [substytuty mleka], napoje na ba-
zie soi stosowane jako substytuty mleka, soki owocowe 
do gotowania, soki roślinne do gotowania, soki warzywne 
do gotowania, zboża przetworzone, preparaty zbożowe, chip-
sy zbożowe, batony zbożowe, płatki zbożowe, zbożowe arty-
kuły śniadaniowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, arty-
kuły spożywcze ze zbóż, przekąski z produktów zbożowych, 
batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zbożowe będą-
ce zamiennikami posiłków, preparaty zbożowe składające się 
z otrębów, substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], muesli 
składające się głównie z preparatów zbożowych, mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, przekąski składające się głównie z wyciśniętych zia-
ren zbóż, wyroby cukiernicze, polewy cukiernicze, dekoracje 
cukiernicze do ciast, słodycze nielecznicze, słodycze bez cu-
kru, słodycze do żucia, galaretki owocowe [słodycze], nielecz-
nicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej 
na kontrolowaniu kalorii, cukierki, nielecznicze draże, żelki, 
Usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: wyroby pie-
karnicze, desery czekoladowe, budynie deserowe, musy dese-
rowe, desery z muesli, mrożone mleczne desery w formie ba-
tonów, czekolada, czekoladki, substytuty czekolady, czekolada 
pitna, pasty czekoladowe, napoje czekoladowe, posypka cze-
koladowa, musy czekoladowe, czekoladowe dodatki smako-
we, orzechy w czekoladzie, produkty na bazie czekolady, na-
dzienia na bazie czekolady, orzechy laskowe pokryte czekola-
dą, chipsy ziemniaczane pokryte czekoladą, pasty na bazie 
czekolady, syropy czekoladowe do przygotowywania napo-
jów na bazie czekolady, czekoladowe ozdoby do ciast, dekora-
cje z czekolady na choinki, migdały w polewie czekoladowej, 
owoce w polewie czekoladowej, lukier do polewania ciast, 
ciasta, ciastka, ciasteczka, mieszanki ciasta, mrożone ciasto 
na ciastka, mieszanki do ciast, aromaty do ciast, enzymy 
do ciast, ciasto na pizzę, ciasto w proszku, substytuty miodu, 
cukier, miód, melasa, jadalne plastry miodu, słodkie pasty 
do smarowania [miód], słodycze (nielecznicze -) na bazie mio-
du, sosy, sosy do sałatek, sosy do pizzy, kremy czekoladowe 
do smarowania, kremy czekoladowe, kawa, kawa nienaturalna, 
kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, herbata, herbata 
owocowa [inna niż do celów medycznych], zioła przetworzo-
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ne, napary ziołowe, herbaty ziołowe [napary], zioła do celów 
spożywczych, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, 
syropy smakowe, nielecznicze napoje herbaciane, napoje ka-
wowe, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, makarony, 
jadalny papier ryżowy, dania na bazie ryżu, ryż łuskany, ryż peł-
noziarnisty, gotowe potrawy na bazie makaronu, kasze, tapio-
ka, sago, świeży chleb, sól, ocet, musztarda, drożdże, proszek 
do pieczenia, mąka spożywcza, batoniki na bazie czekolady 
będące zamiennikami posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży 
takich towarów jak: napoje orzeźwiające, napoje warzywne, 
napoje owocowe, napoje węglowodanowe, napoje proteino-
we, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje dla 
sportowców, napoje zawierające witaminy, bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje gazowane, 
niegazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje 
słodowe, soki owocowe [napoje], soki warzywne [napoje], na-
poje wzbogacone substancjami odżywczymi, warzywne na-
poje typu smoothie, napoje na bazie piwa, bezalkoholowe 
napoje na bazie miodu, napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje typu 
smoothie zawierające ziarna i owies, napoje na bazie owsa 
[niebędące substytutami mleka], napoje na bazie wody zawie-
rające ekstrakty z herbaty, napoje na bazie ryżu, inne niż sub-
stytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, 
napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, 
napoje z fasoli mung, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, 
woda, woda mineralna, woda źródlana, woda aromatyzowa-
na, woda pitna z witaminami, syropy i inne preparaty bezalko-
holowe do sporządzania napojów, piwo.

(210) 550512 (220) 2022 12 20
(731) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FINER EATERS
(510), (511) 5 Suplementy żywnościowe, Suplementy diety, 
Probiotyki (suplementy), Suplementy ziołowe, Białkowe suple-
menty diety, Mineralne suplementy odżywcze, Suplementy 
diety dla sportowców, Batony zawierające suplementy od-
żywcze, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy 
diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety z białek 
serwatkowych, Suplementy diety składające się z witamin, Do-
datki dietetyczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Proszki jako zamien-
niki posiłków, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania 
jako zamienniki posiłków, Napoje witaminizowane, Koktajle 
białkowe, 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Jaja, Substytuty jaj, 
Owoce i warzywa przetworzone, Owoce i warzywa konser-
wowane, Suszone owoce i warzywa, Orzechy przetworzone, 
konserwowane, preparowane, Nasiona przetworzone, Dżemy, 
Rośliny strączkowe przetworzone, Przekąski na bazie warzyw 
strączkowych, Pasty na bazie roślin strączkowych, Pasty wa-
rzywne, Owocowe pasty do smarowania, Pasty na bazie orze-
chów, Roślinne substytuty mleka, Substytuty masła, Substytu-
ty serów, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Gotowe dania 
warzywne, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, For-
mowane teksturowane białko roślinne do użytku jako substy-
tut mięsa, Oleje i tłuszcze, Batony spożywcze na bazie orze-
chów, Batony na bazie orzechów i nasion, Batoniki na bazie 
owoców i orzechów, Batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami po-
siłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posił-
ków, Suszone grzyby jadalne, Grzyby konserwowane, Przeką-
ski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie soi, Przekąski 
na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski 

na bazie warzyw, Przekąski na bazie sera, Kandyzowane prze-
kąski owocowe, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy 
o niskiej zawartości tłuszczu, Mleczne produkty, Napoje 
mleczne, Schłodzone desery mleczne, Pasty mleczne do sma-
rowania, Napoje z produktów mlecznych, Bezmleczne substy-
tuty mleka, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje 
na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka kokoso-
wego, Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Napoje 
na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Soki owocowe 
do gotowania, soki roślinne do gotowania, Soki warzywne 
do gotowania, 30 Zboża przetworzone, Preparaty zbożowe, 
Chipsy zbożowe, Batony zbożowe, Płatki zbożowe, Zbożowe 
artykuły śniadaniowe, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
Artykuły spożywcze ze zbóż, Przekąski z produktów zbożo-
wych, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Batoniki zbożowe 
będące zamiennikami posiłków, Preparaty zbożowe składają-
ce się z otrębów, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], 
Muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, Mie-
szanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszo-
nych owoców, Przekąski składające się głównie z wyciśniętych 
ziaren zbóż, Wyroby cukiernicze, Polewy cukiernicze, Dekora-
cje cukiernicze do ciast, Słodycze nielecznicze, Słodycze bez 
cukru, Słodycze do żucia, Galaretki owocowe [słodycze], Nie-
lecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegają-
cej na kontrolowaniu kalorii, Cukierki, Nielecznicze draże, Żelki, 
Wyroby piekarnicze, Desery czekoladowe, Budynie deserowe, 
Musy deserowe, Desery z Muesli, Mrożone mleczne desery 
w formie batonów, Czekolada, Czekoladki, Substytuty czekola-
dy, Czekolada pitna, Pasty czekoladowe, Napoje czekoladowe, 
Posypka czekoladowa, Musy czekoladowe, Czekoladowe do-
datki smakowe, Orzechy w czekoladzie, Produkty na bazie cze-
kolady, Nadzienia na bazie czekolady, Orzechy laskowe pokry-
te czekoladą, Chipsy ziemniaczane pokryte czekoladą, Pasty 
na bazie czekolady, Syropy czekoladowe do przygotowywa-
nia napojów na bazie czekolady, Czekoladowe ozdoby 
do ciast, Dekoracje z czekolady na choinki, Migdały w polewie 
czekoladowej, Owoce w polewie czekoladowej, Lukier do po-
lewania ciast, Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Mieszanki ciasta, Mro-
żone ciasto na ciastka, Mieszanki do ciast, Aromaty do ciast, 
Enzymy do ciast, Ciasto na pizzę, Ciasto w proszku, Substytuty 
miodu, Cukier, miód, melasa, Jadalne plastry miodu, Słodkie 
pasty do smarowania [miód], Słodycze (Nielecznicze -) na ba-
zie miodu, Sosy, Sosy do sałatek, Sosy do pizzy, Kremy czekola-
dowe do smarowania, Kremy czekoladowe, Kawa, Kawa niena-
turalna, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Herbata, 
Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Zioła 
przetworzone, Napary ziołowe, Herbaty ziołowe [napary], Zio-
ła do celów spożywczych, Preparaty ziołowe do sporządzania 
napojów, Syropy smakowe, Nielecznicze napoje herbaciane, 
Napoje kawowe, Lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Makarony, Jadalny papier ryżowy, Dania na bazie ryżu, Ryż łu-
skany, Ryż pełnoziarnisty, Gotowe potrawy na bazie makaro-
nu, Kasze, Tapioka, Sago, Świeży chleb, Sól, Ocet, Musztarda, 
Drożdże, Proszek do pieczenia, Mąka spożywcza, Batoniki 
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, 32 Napoje 
orzeźwiające, Napoje warzywne, Napoje owocowe, Napoje 
węglowodanowe, Napoje proteinowe, Napoje energetyzują-
ce, Napoje izotoniczne, Napoje dla sportowców, Napoje za-
wierające witaminy, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Niegazowane napoje bez-
alkoholowe, Bezalkoholowe napoje słodowe, Soki owocowe 
[napoje], Soki warzywne [napoje], Napoje wzbogacone sub-
stancjami odżywczymi, Warzywne napoje typu smoothie, Na-
poje na bazie piwa, Bezalkoholowe napoje na bazie miodu, 
Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje funk-
cjonalne na bazie wody, Napoje typu smoothie zawierające 
ziarna i owies, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami 
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mleka], Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, 
Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu 
brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje z fasoli mung, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Woda, Woda mineral-
na, Woda źródlana, Woda aromatyzowana, Woda pitna z wita-
minami, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporzą-
dzania napojów, Piwo, 35 Reklama, Promocja sprzedaży, Usłu-
gi w zakresie programów lojalnościowych, Prezentacje towa-
rów i usług, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień zaku-
powych, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi w zakresie 
sprzedaży takich towarów jak: suplementy żywnościowe, su-
plementy diety, probiotyki (suplementy), suplementy ziołowe, 
białkowe suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, 
suplementy diety dla sportowców, batony zawierające suple-
menty odżywcze, suplementy diety zawierające propolis, su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety z białek serwatkowych, suplementy diety składające się 
z witamin, dodatki dietetyczne, preparaty dietetyczne i od-
żywcze, napoje z dodatkami dietetycznymi, mieszanki do pi-
cia będące suplementami diety, batony energetyzujące stano-
wiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 
proszki jako zamienniki posiłków, odżywcze mieszanki do pi-
cia do stosowania jako zamienniki posiłków, napoje witamini-
zowane, koktajle białkowe, mięso, ryby, drób i dziczyzna, jaja, 
substytuty jaj, owoce i warzywa przetworzone, owoce i wa-
rzywa konserwowane, suszone owoce i warzywa, orzechy 
przetworzone, konserwowane, preparowane, nasiona prze-
tworzone, dżemy, rośliny strączkowe przetworzone, przekąski 
na bazie warzyw strączkowych, pasty na bazie roślin strączko-
wych, pasty warzywne, owocowe pasty do smarowania, pasty 
na bazie orzechów, roślinne substytuty mleka, substytuty ma-
sła, substytuty serów, substytuty mięsa na bazie warzyw, go-
towe dania warzywne, gotowe dania składające się głównie 
z mięsa, formowane teksturowane białko roślinne do użytku 
jako substytut mięsa, oleje i tłuszcze, batony spożywcze na ba-
zie orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batoniki 
na bazie owoców i orzechów, batony organiczne na bazie 
orzechów i ziaren, batoniki na bazie orzechów będące za-
miennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące za-
miennikami posiłków, suszone grzyby jadalne, grzyby konser-
wowane, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie 
soi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie sera, kandyzo-
wane przekąski owocowe, chipsy warzywne, chipsy owoco-
we, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Usługi w zakresie 
sprzedaży takich towarów jak: mleczne produkty, napoje 
mleczne, schłodzone desery mleczne, pasty mleczne do sma-
rowania, napoje z produktów mlecznych, bezmleczne substy-
tuty mleka, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje 
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka kokoso-
wego, napoje na bazie owsa [substytuty mleka], napoje na ba-
zie soi stosowane jako substytuty mleka, soki owocowe 
do gotowania, soki roślinne do gotowania, soki warzywne 
do gotowania, zboża przetworzone, preparaty zbożowe, chip-
sy zbożowe, batony zbożowe, płatki zbożowe, zbożowe arty-
kuły śniadaniowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, arty-
kuły spożywcze ze zbóż, przekąski z produktów zbożowych, 
batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zbożowe będą-
ce zamiennikami posiłków, preparaty zbożowe składające się 
z otrębów, substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], muesli 
składające się głównie z preparatów zbożowych, mieszanki 
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych 
owoców, przekąski składające się głównie z wyciśniętych zia-
ren zbóż, wyroby cukiernicze, polewy cukiernicze, dekoracje 

cukiernicze do ciast, słodycze nielecznicze, słodycze bez cu-
kru, słodycze do żucia, galaretki owocowe [słodycze], nielecz-
nicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej 
na kontrolowaniu kalorii, cukierki, nielecznicze draże, żelki, 
Usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: wyroby pie-
karnicze, desery czekoladowe, budynie deserowe, musy dese-
rowe, desery z muesli, mrożone mleczne desery w formie ba-
tonów, czekolada, czekoladki, substytuty czekolady, czekolada 
pitna, pasty czekoladowe, napoje czekoladowe, posypka cze-
koladowa, musy czekoladowe, czekoladowe dodatki smako-
we, orzechy w czekoladzie, produkty na bazie czekolady, na-
dzienia na bazie czekolady, orzechy laskowe pokryte czekola-
dą, chipsy ziemniaczane pokryte czekoladą, pasty na bazie 
czekolady, syropy czekoladowe do przygotowywania napo-
jów na bazie czekolady, czekoladowe ozdoby do ciast, dekora-
cje z czekolady na choinki, migdały w polewie czekoladowej, 
owoce w polewie czekoladowej, lukier do polewania ciast, 
ciasta, ciastka, ciasteczka, mieszanki ciasta, mrożone ciasto 
na ciastka, mieszanki do ciast, aromaty do ciast, enzymy 
do ciast, ciasto na pizzę, ciasto w proszku, substytuty miodu, 
cukier, miód, melasa, jadalne plastry miodu, słodkie pasty 
do smarowania [miód], słodycze (nielecznicze -) na bazie mio-
du, sosy, sosy do sałatek, sosy do pizzy, kremy czekoladowe 
do smarowania, kremy czekoladowe, kawa, kawa nienaturalna, 
kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, herbata, herbata 
owocowa [inna niż do celów medycznych], zioła przetworzo-
ne, napary ziołowe, herbaty ziołowe [napary], zioła do celów 
spożywczych, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, 
syropy smakowe, nielecznicze napoje herbaciane, napoje ka-
wowe, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, makarony, 
jadalny papier ryżowy, dania na bazie ryżu, ryż łuskany, ryż peł-
noziarnisty, gotowe potrawy na bazie makaronu, kasze, tapio-
ka, sago, świeży chleb, sól, ocet, musztarda, drożdże, proszek 
do pieczenia, mąka spożywcza, batoniki na bazie czekolady 
będące zamiennikami posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży 
takich towarów jak: napoje orzeźwiające, napoje warzywne, 
napoje owocowe, napoje węglowodanowe, napoje proteino-
we, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje dla 
sportowców, napoje zawierające witaminy, bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje gazowane, 
niegazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje 
słodowe, soki owocowe [napoje], soki warzywne [napoje], na-
poje wzbogacone substancjami odżywczymi, warzywne na-
poje typu smoothie, napoje na bazie piwa, bezalkoholowe 
napoje na bazie miodu, napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje typu 
smoothie zawierające ziarna i owies, napoje na bazie owsa 
[niebędące substytutami mleka], napoje na bazie wody zawie-
rające ekstrakty z herbaty, napoje na bazie ryżu, inne niż sub-
stytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, 
napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, 
napoje z fasoli mung, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, 
woda, woda mineralna, woda źródlana, woda aromatyzowa-
na, woda pitna z witaminami, syropy i inne preparaty bezalko-
holowe do sporządzania napojów, piwo.

(210) 550513 (220) 2022 12 20
(731) BINIEK DOMINIK PPHU DOMI MEBLE, Trzebień
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMI MEBLE
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(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wypo-
sażenia domu, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami.

(210) 550516 (220) 2022 12 20
(731) JĘDRZEJCZAK PIOTR ROKUS, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nekko WITH LOVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Neutralizator zapachu zwierząt domowych, 
Preparaty dezodoryzujące do kuwet zwierząt domowych, 
Owadobójcze szampony dla zwierząt, Owadobójcze we-
terynaryjne środki do mycia, Preparaty do mycia zwierząt, 
Preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, 
Proszki do zwalczania pcheł na zwierzętach, Środki do mycia 
psów [insektycydy], Środki do mycia zwierząt [insektycydy], 
Środki odstraszające dla zwierząt, Środki odstraszające owa-
dy dla zwierząt, Środki odstraszające zwierzęta, Białkowe su-
plementy dla zwierząt, Enzymy do celów weterynaryjnych, 
Jednorazowe maty treningowe dla zwierząt domowych, 
Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Leki do celów 
weterynaryjnych, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 
Obroże przeciwpchelne, Obroże przeciw pchłom dla zwie-
rząt, Pasza lecznicza dla zwierząt, Jednorazowe pieluchy 
dla zwierząt domowych, Chłonne pieluchy celulozowe dla 
zwierząt domowych, Chłonne pieluchy papierowe dla zwie-
rząt domowych, Płyny do celów weterynaryjnych, Prepara-
ty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty 
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 
Preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, Preparaty 
chemiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty weteryna-
ryjne, Preparaty i substancje weterynaryjne, Preparaty enzy-
matyczne do celów weterynaryjnych, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt, Środki odstra-
szające insekty dla psów.

(210) 550518 (220) 2022 12 20
(731) JĘDRZEJCZAK PIOTR ROKUS, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA HABITAT

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 26.01.06, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Ściółka dla zwie-
rząt, Przynęta, niesztuczna, Żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli.

(210) 550521 (220) 2022 12 20
(731) STONCEL MIKOŁAJ JDG, Jelcz-Laskowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MS-GD

(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.17.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Taczki, Taczki ręczne, 20 Budy, kojce i lego-
wiska dla zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwie-
rząt domowych, 28 Gry, zabawki i przedmioty do zabawy 
dla zwierząt domowych, Zabawki dla zwierząt, Zabawki 
dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, Zabawki 
dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka, Zabawki dla 
zwierząt domowych, Zabawki do gryzienia dla zwierząt, 
niejadalne, Zabawki i gry dla zwierząt domowych, Zabawki 
i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, Zabawko-
we taczki.

(210) 550524 (220) 2022 12 20
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYZOZAURY

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Figurki 
do zabawy, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 550525 (220) 2022 12 20
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) GRYZOZAURY
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Figurki 
do zabawy, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania.

(210) 550528 (220) 2022 12 20
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) (znak słowny)
(540) ATHLETIC SPORT
(510), (511) 3 Produkty perfumeryjne, Preparaty perfume-
ryjne, Środki perfumeryjne i zapachowe, Olejki do celów 
perfumeryjnych, Perfumy, Woda perfumowana, Woda toa-
letowa, Wody kolońskie, Płyny po goleniu, Antyperspiranty 
w aerozolach, Nielecznicze antyperspiranty, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Mydła, Mydła w płynie, Esencje eteryczne, 
Olejki eteryczne, Kosmetyki, Zestawy kosmetyków, Kremy 
kosmetyczne, Lakiery do paznokci, Kosmetyki do makijażu, 
Mleczko kosmetyczne, Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki 
kosmetyczne do twarzy, Preparaty do demakijażu, Piżmo [wy-
roby perfumeryjne], Pomadki do ust, Puder do makijażu, Sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Płyn do kąpieli, Nie-
lecznicze płyny do kąpieli, Mydła w płynie do kąpieli, Kremy 
perfumowane, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, 
Perfumowane wody toaletowe, Zapachy, Zapachowe płyny 
i kremy do pielęgnacji ciała, Perfumy w płynie, Olejki zapacho-
we, Olejki do perfum i zapachów, Woda kwiatowa, Chusteczki 
perfumowane, Chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, Perfumowane 
balsamy [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy do cia-
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ła [preparaty toaletowe], Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Olejki do aromaterapii [do użytku 
kosmetycznego], Olejki eteryczne do stosowania w aromate-
rapii, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosme-
tycznych, Balsam po goleniu, Emulsje po goleniu, Mleczko 
po goleniu, Żel po goleniu, Środki stosowane po goleniu.

(210) 550529 (220) 2022 12 20
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) (znak słowny)
(540) VITAL POWER
(510), (511) 3 Produkty perfumeryjne, Preparaty perfume-
ryjne, Środki perfumeryjne i zapachowe, Olejki do celów 
perfumeryjnych, Perfumy, Woda perfumowana, Woda toa-
letowa, Wody kolońskie, Płyny po goleniu, Antyperspiranty 
w aerozolach, Nielecznicze antyperspiranty, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Mydła, Mydła w płynie, Esencje eteryczne, 
Olejki eteryczne, Kosmetyki, Zestawy kosmetyków, Kremy 
kosmetyczne, Lakiery do paznokci, Kosmetyki do makijażu, 
Mleczko kosmetyczne, Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki 
kosmetyczne do twarzy, Preparaty do demakijażu, Piżmo [wy-
roby perfumeryjne], Pomadki do ust, Puder do makijażu, Sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Płyn do kąpieli, Nie-
lecznicze płyny do kąpieli, Mydła w płynie do kąpieli, Kremy 
perfumowane, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, 
Perfumowane wody toaletowe, Zapachy, Zapachowe płyny 
i kremy do pielęgnacji ciała, Perfumy w płynie, Olejki zapacho-
we, Olejki do perfum i zapachów, Woda kwiatowa, Chusteczki 
perfumowane, Chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Nasą-
czone chusteczki do użytku kosmetycznego, Perfumowane 
balsamy [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy do cia-
ła [preparaty toaletowe], Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Olejki do aromaterapii [do użytku 
kosmetycznego], Olejki eteryczne do stosowania w aromate-
rapii, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosme-
tycznych, Balsam po goleniu, Emulsje po goleniu, Mleczko 
po goleniu, Żel po goleniu, Środki stosowane po goleniu.

(210) 550535 (220) 2022 12 20
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W PIĄTNICY, Piątnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skyr jogurt pitny

(531) 29.01.03, 27.05.01, 06.01.02, 26.11.01
(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Jogurty, Jogurty pitne, Jo-
gurty smakowe, Skyr.

(210) 550536 (220) 2022 12 20
(731) GAJOWNICZEK MACIEJ, Latowicz
(540) (znak słowny)
(540) NSM
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 550538 (220) 2022 12 20
(731) AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIN&CIN Bianco Autorska receptura enologa Ambra

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 26.03.18, 26.04.18
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 550539 (220) 2022 12 20
(731) AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIN&CIN Lemon Cini Autorska receptura  

enologa Ambra

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 26.03.18, 26.04.18
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 550540 (220) 2022 12 20
(731) AMBRA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIN&CIN Rosso Autorska receptura enologa Ambra

(531) 27.05.01, 24.01.05, 26.04.02, 26.03.01, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210) 550541 (220) 2022 12 20
(731) TOROPOVA VERONIKA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F

(531) 01.03.02, 27.05.01
(510), (511) 8 Elektryczne urządzenia do polerowania pa-
znokci, Głowice obrotowe do pilników do stóp do usuwania 
zrogowaciałej skóry, Wymienne głowice obrotowe do elek-
tronicznych pilników do paznokci, Elektryczne zestawy 
do pedicure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy 
do pedicure, Narzędzia do odpychania skórek, Przybory 
do manikiuru, Przybory do pedikiuru, 35 Usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami toaletowymi, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług.

(210) 550542 (220) 2022 12 20
(731) TOROPOVA VERONIKA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Frezy.pl

(531) 01.03.02, 27.05.01, 01.01.01, 26.04.02
(510), (511) 8 Elektryczne urządzenia do polerowania pa-
znokci, Głowice obrotowe do pilników do stóp do usuwania 
zrogowaciałej skóry, Wymienne głowice obrotowe do elek-
tronicznych pilników do paznokci, Elektryczne zestawy 
do pedicure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy 
do pedicure, Narzędzia do odpychania skórek, Przybory 
do manikiuru, Przybory do pedikiuru, 35 Usługi sklepów 
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami toaletowymi, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług.

(210) 550543 (220) 2022 12 21
(731) KRÓL KAROL HEAT KING, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) heatking

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kotły grzewcze, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pompy ciepła, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
klimatyzatory, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: systemy HVAC (ogrzewanie, wen-
tylacja i klimatyzacja), Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kotły grzewcze, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: pompy ciepła, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: klima-
tyzatory, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sys-
temów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Usługi 
instalacyjne następujących produktów: kotły grzewcze, Usłu-
gi instalacyjne następujących produktów: instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, Usługi instalacyjne następujących produktów: 
pompy ciepła, Usługi instalacyjne następujących produktów: 
klimatyzatory, Usługi instalacyjne następujących produktów: 
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).

(210) 550545 (220) 2022 12 21
(731) MICHAŁOWSKA AGNIESZKA, Rozgarty; 

SYNOWIEC KAROL, Częstochowa; 
TRZESZKOWSKI SEBASTIAN, Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKTYWNA CZĘSTOCHOWA

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie marketingu, Doradz-
two reklamowe i marketingowe, Doradztwo dotyczące 
zarządzania marketingowego, Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu 
biznesowego, Doradztwo w zakresie zarządzania marketin-
gowego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w za-
kresie mediów społecznościowych, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, 38 Usługi 
agencji prasowych, Usługi agencji prasowych [przesyłanie 
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wiadomości], Usługi agencji prasowych w zakresie teleko-
munikacji, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji 
elektronicznej, Transmisja wiadomości i obrazów, Kompu-
terowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, Trans-
misja programów telewizyjnych, Fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, Telekomunikacja, Nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, Przesyłanie informacji 
drogą online, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Usłu-
gi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Transmisja 
danych przez Internet, Rozpowszechnianie programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 
41 Wydawanie gazet, Multimedialne wydania gazet, Publi-
kacja gazet elektronicznych online, Publikowanie gazet, pe-
riodyków, katalogów i broszur, Publikowanie multimedialne 
magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie gazety dla 
klientów w Internecie, Publikowanie elektronicznych gazet 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Montaż programów telewizyjnych, Montaż programów 
radiowych, Publikowanie książek i czasopism elektronicz-
nych online, Publikowanie książek, magazynów, almana-
chów i czasopism, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Produkcja programów telewizyjnych, 
Redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie tekstów (in-
nych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych, 
innych niż reklamowe, Publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Organizacja widowisk, Organizacja zajęć, Or-
ganizacja imprez rozrywkowych, Organizacja rozrywek mu-
zycznych, Organizacja zawodów rekreacyjnych, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja kwizów, 
gier i zawodów, Organizacja konkursów w dziedzinie roz-
rywki, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organi-
zacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organi-
zacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja wy-
stępów rozrywkowych na żywo, Organizacja i prezentacja 
przedstawień na żywo, Organizacja wystaw do celów kul-
turalnych lub edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych na żywo, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, 
Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie filmów, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Dystrybucja filmów, Fotografia, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Or-
ganizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Produkcja 
mikrofilmów, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, Sporządzanie napisów [np. do filmów], Udo-
stępnianie filmów online nie do pobrania, Usługi rozrywko-
we dostarczane przez Internet, Usługi rozrywkowe, eduka-
cyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe w formie wideo, 
Produkcja filmów, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), Udostępnianie treści audio online 
nie do pobrania, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Rozrywka interak-
tywna online, Usługi w zakresie publikowania online, Udo-
stępnianie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki online, 
Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, 
Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, 
Edycja nagrań wideo, Edycja nagrań audio, Montaż wideo, 
Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja na-
grań audiowizualnych, Publikowanie multimediów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 550546 (220) 2022 12 21
(731) URBAN ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GastroChef

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.11.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z: 
wózkami transportowymi, pojemnikami kuchennymi, ter-
moizolacyjnymi torbami na żywność i napoje, regałami 
składanymi, pakowarkami, naczyniami, kruszarkami do lodu, 
ekspresami do kawy, meblami, mikserami, sokowirówkami, 
frytkownicami, gofrownicami, krajalnicami, piecami kuchen-
nymi, warnikami do zaparzania w naprężeniu, warnikami 
do kawy i herbaty, detergentami do zmywarek i pieców, 
sztućcami, deskami do krojenia, zmywarkami do naczyń, 
szatkownicami do warzyw, lodówkami, zmiękczaczami 
do wody, zamrażarkami, witrynami chłodniczymi, witryna-
mi grzewczymi, grillami, opiekaczami, kuchenkami induk-
cyjnymi, kuchniami gazowymi i elektrycznymi, kuchenkami 
mikrofalowymi, podgrzewaczami do potraw, obieraczkami 
do ziemniaków, maszynkami do mięsa, wagami, zastawami 
stołowymi, przyborami kuchennymi, szklankami, kieliszkami, 
naczyniami do picia i akcesoriami barowymi, podgrzewacza-
mi do potraw, termosami, pojemnikami termoizolacyjnymi, 
deskami kuchennymi, garnkami, rondlami, patelniami, na-
czyniami i przyborami do serwowania potraw, patelniami 
elektrycznymi, urządzeniami do gotowania makaronu, ro-
botami kuchennymi, okapami wyciągowymi do kuchni, ma-
szynami do produkcji kostek lodu, pakowarkami żywności, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z: wózkami transporto-
wymi, pojemnikami kuchennymi, termoizolacyjnymi torba-
mi na żywność i napoje, regałami składanymi, pakowarkami, 
naczyniami, kruszarkami do lodu, ekspresami do kawy, me-
blami, mikserami, sokowirówkami, frytkownicami, gofrowni-
cami, krajalnicami, piecami kuchennymi, warnikami do zapa-
rzania w naprężeniu, warnikami do kawy i herbaty, detergen-
tami do zmywarek i pieców, sztućcami, deskami do krojenia, 
zmywarkami do naczyń, szatkownicami do warzyw, lodów-
kami, zmiękczaczami do wody, zamrażarkami, witrynami 
chłodniczymi, witrynami grzewczymi, grillami, opiekaczami, 
kuchenkami indukcyjnymi, kuchniami gazowymi i elektrycz-
nymi, kuchenkami mikrofalowymi, podgrzewaczami do po-
traw, obieraczkami do ziemniaków, maszynkami do mięsa, 
wagami, zastawami stołowymi, przyborami kuchennymi, 
szklankami, kieliszkami, naczyniami do picia i akcesoriami 
barowymi, podgrzewaczami do potraw, termosami, pojem-
nikami termoizolacyjnymi, deskami kuchennymi, garnkami, 
rondlami, patelniami, naczyniami i przyborami do serwowa-
nia potraw, patelniami elektrycznymi, urządzeniami do go-
towania makaronu, robotami kuchennymi, okapami wycią-
gowymi do kuchni, maszynami do produkcji kostek lodu, 
pakowarkami żywności.

(210) 550551 (220) 2022 12 21
(731) BĄBEL JAKUB BOMELITE, Szczyrzyc
(540) (znak słowny)
(540) Bomelite
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe, Wiaty śmietnikowe, 
37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Montaż [instalacja] 
konstrukcji stalowych, Prace budowlane w zakresie konstruk-
cji stalowych.
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(210) 550566 (220) 2022 12 20
(731) FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI FINANSOWEJ 

KOBIET, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FemFin
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie targów zwią-
zanych z działalnością wydawniczą, 36 Usługi finansowe, 
monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe.

(210) 550570 (220) 2022 12 21
(731) CZOSNEK I OLIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZOSNEK i OLIWA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 25.01.09, 
25.01.10

(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi kateringowe, 
Usługi barowe, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Udostęp-
nianie pomieszczeń na spotkania, Wynajem pomieszczeń 
na uroczystości towarzyskie.

(210) 550579 (220) 2022 12 21
(731) MICHALEC MICHAŁ NORDEN GOODS PHU, 

Łagiewniki
(540) (znak słowny)
(540) FAZO
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyro-
bów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elek-
trycznego, Usługi handlu detalicznego w związku z akceso-
riami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego 
związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwie-
rząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane z ak-
cesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfro-
wej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w za-
kresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowi-
zualnym, Usługi handlu detalicznego związane ze środkami 
zapachowymi, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu deta-
licznego związane z przyrządami do przygotowywania 
żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie prepara-

tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi 
handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi han-
dlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu deta-
licznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu 
hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi sklepów detalicz-
nych online związane z produktami kosmetycznymi i pielę-
gnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmują-
ce odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materia-
łami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrze-
wania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toale-
towymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świą-
tecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple-
mentami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla 
ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży de-
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talicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych zwią-
zane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompu-
terowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompu-
terowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubiler-
skich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchenny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetle-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomo-
cami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napoja-
mi bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej wy-
robów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akceso-
riami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hur-

towej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożyw-
czymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów sa-
mochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie arty-
kułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchen-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych 
urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa 
domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akceso-
riami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z przyborami kuchennymi, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjąt-
kiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komór-
kowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej 
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z drukami, Usługi handlu deta-
licznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi bezob-
sługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywno-
ści, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, 
39 Dostarczanie towarów, Pakowanie towarów, Składowa-
nie towarów, Magazynowanie, Dostarczanie paczek, Dosta-
wa towarów, Przewożenie i dostarczanie towarów.

(210) 550586 (220) 2022 12 21
(731) MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)



76 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT3/2023

(540) 

(531) 29.01.13, 02.09.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 24.17.05, 
24.17.06

(510), (511) 9 Oprogramowanie aplikacji na smartfony (inte-
ligentne telefony komórkowe), tablety i komputery, Aplikacje 
mobilne do pobrania do zarządzania i przesyłania danych 
i informacji, Publikacje, raporty i biuletyny elektroniczne 
do pobrania za pośrednictwem strony internetowej lub 
oprogramowania aplikacji na mobilne urządzenia telekomu-
nikacyjne, Wszystkie wymienione towary do kompilowania, 
zarządzania, przesyłania i rozpowszechniania danych i infor-
macji dotyczących zdrowia, produktów farmaceutycznych 
i leków, 42 Projektowanie i tworzenie stron internetowych 
oraz oprogramowania aplikacji na smartfony (inteligent-
ne telefony komórkowe), tablety i komputery, przy czym 
wspomniane oprogramowanie i strony internetowe dotyczą 
zdrowia, produktów farmaceutycznych i leków, 44 Usługi in-
formacji medycznej oraz usługi udostępniania danych me-
dycznych, farmaceutycznych i na temat zdrowia, Wszystkie 
wymienione usługi świadczone za pośrednictwem stron 
internetowych oraz aplikacji na smartfony (inteligentne tele-
fony komórkowe), tablety i komputery.

(210) 550598 (220) 2022 12 21
(731) ŚNIEGOCKI HUBERT KTH BUDOWNICTWO,  

Charłupia Mała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KTHBUDOWNICTWO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, Usługi doradcze dotyczące remontów 
budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Remont 
nieruchomości, Konserwacja i naprawa instalacji w budyn-
kach, Malowanie budynków, Usługi budowlane i konstrukcyj-
ne, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne 
(usługi budowlane), Konsultacje budowlane, Usługi montażu 
kuchni, Usługi montażu zasłon, Montaż drzwi i okien, Montaż 
żaluzji i rolet, Montaż bram, Montaż ogrodzeń, Montaż izola-
cji do budynków, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, 
Instalacja izolacji rur, Montaż [instalacja] konstrukcji budyn-
ków, Brukarstwo i kafelkowanie, Usługi zarządzania budową, 
Budowa domów, Budowanie nieruchomości, Budowa części 
budynków, Budowanie platform [tarasów], Budowa osłon, 
Budowa przybudówek, Budowa przeszklonych pomiesz-
czeń, Budowa schodów z drewna, Budownictwo, Informacja 
budowlana, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, su-
fitów i dachów, Nakładanie powłok ochronnych na budynki, 
Nakładanie wylewki posadzkowej, Tynkowanie, Ciesielstwo, 
Dekarstwo (Usługi -), Usługi instalacji dachów, Usługi pozio-

mowania betonu, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi szkle-
nia budynków, Usługi odnawiania mieszkań, Sprzątanie nie-
ruchomości, Sprzątanie placów budowy, Usługi w zakresie 
instalowania alarmów, Instalacja systemów zabezpieczają-
cych, Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, 
Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamanio-
wych, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpo-
żarowych, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów 
prądu, Usługi układania przewodów elektrycznych, Usługi 
doszczelniania budynków, Usługi malarskie, Montaż paneli 
gipsowych, Tapetowanie, Instalacja mebli.

(210) 550601 (220) 2022 12 21
(731) INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENETiCO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 26.11.13
(510), (511) 41 Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie konferencji w zakresie genetyki, kryminalistyki i me-
dycyny sądowej, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie seminariów w zakresie genetyki, kryminalistyki 
i medycyny sądowej, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie kongresów w zakresie genetyki, kryminalisty-
ki i medycyny sądowej, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie sympozjów w zakresie genetyki, kryminalisty-
ki i medycyny sądowej, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów i szkoleń w zakresie genetyki, kry-
minalistyki i medycyny sądowej, Szkolenia w zakresie labora-
toryjnych badań kryminalistycznych, Publikowanie tekstów 
medycznych w zakresie genetyki, kryminalistyki i medycy-
ny sądowej, Wydawanie publikacji medycznych w zakresie 
genetyki, kryminalistyki i medycyny sądowej, 42 Usługi la-
boratoryjne, Usługi laboratoriów genetycznych, Usługi labo-
ratoriów medycznych, Usługi laboratoriów biologicznych, 
Usługi laboratoriów analitycznych, Usługi laboratoriów 
chemicznych, Usługi laboratoriów badania żywności, Usługi 
w zakresie testów laboratoryjnych, Usługi inżynierii gene-
tycznej, Badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii ge-
netycznej, Badania kliniczne i badania medyczne, Badania, 
analizy i ekspertyzy laboratoryjne, Badania, analizy i eksper-
tyzy genetyczne, Badania, analizy i ekspertyzy w dziedzinie 
genetyki sądowej, Badania, analizy i ekspertyzy w dziedzinie 
biologii sądowej, Badania, analizy i ekspertyzy w dziedzinie 
medycyny sądowej, Badania, analizy i ekspertyzy krymina-
listyczne, Badania, analizy i ekspertyzy daktyloskopijne, Ba-
dania, analizy i ekspertyzy antropologiczne, Badania, analizy 
i ekspertyzy balistyczne, Badania, analizy i ekspertyzy tok-
sykologiczne, Badania, analizy i ekspertyzy mechanosko-
pijne, Badania, analizy i ekspertyzy dokumentów, Badania 
w dziedzinie identyfikacji genetycznej człowieka, roślin, 
zwierząt i mikroorganizmów, Badania, analizy i ekspertyzy 
dotyczące ustalania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, 
Badania, analizy i ekspertyzy dotyczące ustalania przebiegu 
wypadków drogowych, pożarów i wybuchów, Pobieranie 
materiału porównawczego do badań kryminalistycznych, 
Zabezpieczenie śladów kryminalistycznych, Kryminalistycz-
ne oględziny miejsc zdarzeń, Profilowanie DNA śladów bio-
logicznych, Usługi testów DNA w celu ustalenia ojcostwa 
(usługi laboratoryjne), Badania pokrewieństwa, Badania 
przesiewowe DNA do celów badań naukowych, Genetycz-
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ne pobieranie odcisków palców, Usługi w zakresie analizy 
krwi, Usługi w zakresie badań biomedycznych, Badania i te-
sty bakteriologiczne, Badania w dziedzinie farmakogenetyki, 
Badania naukowe z zakresu bakteriologii, Analizy i badania 
laboratoryjne, Analizy i badania bakteriologiczne, Analizy 
i badania biochemiczne, Analizy i badania biologiczne, Ana-
lizy i badania biotechnologiczne, Analizy i badania chemicz-
ne, Analizy i badania fizykochemiczne, Ocena informacji tok-
sykologicznych w związku z zagrożeniami, Ocena informacji 
chemicznych w związku z zagrożeniami, Przeprowadzanie 
prób klinicznych, Przygotowywanie próbek biologicznych 
do celów badawczych, Przygotowywanie próbek immu-
nohistologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, 
Prace naukowo-badawcze w dziedzinie genetyki sądowej 
w celu rozwoju narzędzi genetycznej identyfikacji i usta-
lanie pokrewieństwa człowieka oraz innych organizmów, 
roślin, zwierząt, a także drobnoustrojów, Opracowywanie 
i ocena analiz chemicznych, Przeprowadzanie testów bio-
technologicznych, Usługi doradcze związane z badaniami 
w zakresie terapii genowej, Usługi naukowe związane z izo-
lacją i hodowlą tkanek i komórek ludzkich, Usługi w zakresie 
badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, Do-
radztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo 
w zakresie badań bakteriologicznych, Doradztwo związane 
z testami laboratoryjnymi, Analizy pisma ręcznego [grafo-
logia], Analizy i badania wody, Usługi kontroli jakości wody, 
Badania w dziedzinie żywności, Badania mikrologiczne żyw-
ności, Badania fizykochemiczne żywności, Doradztwo tech-
niczne w zakresie usług badawczych dotyczących artyku-
łów spożywczych i suplementów diety, Kontrola artykułów 
spożywczych, Kontrola jakości dotycząca higieny żywności, 
Konsultacje na temat higieny żywności, Testowanie arty-
kułów spożywczych, Usługi w zakresie komputerowej ana-
lizy żywności, Badania naukowe w zakresie genetyki roślin, 
Ekspertyzy zapisu video, 44 Usługi laboratoriów medycz-
nych w zakresie analizy próbek pobranych od ludzi, Usługi 
w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką 
i testami genetycznymi, Badania genetyczne do celów me-
dycznych, Badania DNA do celów medycznych [badania 
przesiewowe], Doradztwo genetyczne, Usługi diagnostyki 
medycznej [testy i analizy], Badania medyczne w celach dia-
gnostycznych lub leczenia, Usługi analiz medycznych do ce-
lów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez labo-
ratoria medyczne, Usługi analiz medycznych związanych 
z leczeniem osób, Usługi medyczne w zakresie prowadzenia 
punktów pobierania materiału biologicznego do badań la-
boratoryjnych, Usługi medyczne, Badania medyczne, Bada-
nia przesiewowe, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla lu-
dzi, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi w za-
kresie analiz medycznych, Usługi w zakresie badania krwi, 
Usługi w zakresie badania moczu, Usługi w zakresie badania 
surowic, Usługi obrazowania medycznego, Analiza surowi-
cy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek 
ludzkich do celów leczenia medycznego, Badania na obec-
ność alkoholu do celów medycznych, Badanie na obecność 
narkotyków w organizmie w zakresie nadużywania środków 
odurzających, Przeprowadzanie testów narkotykowych 
u osób ubiegających się o pracę, Przeprowadzanie testów 
u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych 
substancji wpływających na poprawę wyników, Udzielanie 
informacji medycznych w zakresie trucizn, Badanie leków, 
alkoholu i DNA do celów medycznych, Badania w celu oce-
ny zagrożenia dla zdrowia, Analizy RNA lub DNA w zakresie 
diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, 
Doradztwo w zakresie immunologii, Usługi banków krwi, 
Usługi banków spermy, Usługi banku krwi pępowinowej, 
Usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, 

Badania genetyczne zwierząt, 45 Doradztwo w zakresie kry-
minalistycznym, Pośrednictwo w wykonywaniu ekspertyz 
kryminalistycznych, Usługi biegłych z zakresu medycyny 
sądowej, Wydawanie opinii z zakresu medycyny sądowej, 
Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnia-
nie danych dotyczących tożsamości osoby [usługi potwier-
dzania tożsamości], Usługi w zakresie odcisków palców, Ana-
liza odcisków palców, Usługi genealogiczne, Poszukiwania 
genealogiczne, Doradztwo kryminalistyczne do celów do-
chodzeń kryminalnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej.

(210) 550605 (220) 2022 12 22
(731) LIERA ARTUR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I LOVE YOU PMU

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, 44 Usługi w zakresie makijażu permanentnego.

(210) 550606 (220) 2022 12 21
(731) OPTYKA OXYS SPÓŁKA JAWNA 

P. GOŁĘBIOWSKI, M. KULAS, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OXYS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02, 26.03.23
(510), (511) 9 Oprawki na okulary, okulary, okulary przeciw-
słoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu.

(210) 550615 (220) 2022 12 22
(731) JANCZURA BARBARA FIRMA B-LUXURY, Lubaczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B - LUXURY

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym również sprzedaż wysyłkowa i za pośrednictwem 
Internetu, obejmujące odzież, obuwie, biżuterię, galante-
rię i dodatki odzieżowe, a w szczególności: koszule, bluzki, 
swetry, spodnie, bluzy, marynarki, kurtki, płaszcze, spódni-
ce, sukienki, stroje kąpielowe, nakrycia głowy, okulary, paski 
do spodni, torby, torebki, plecaki, portfele, rękawiczki, opaski 
i spinki do włosów, szale, apaszki, bransoletki, broszki, naszyj-
niki, kolczyki.
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(210) 550616 (220) 2022 12 22
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CubiSound
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Bi-
blioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe 
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], 
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stoło-
we, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły 
[meble], Części półek (niemetalowe -), Dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych 
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończenio-
we z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z two-
rzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na me-
ble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopaso-
wane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], 
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów nie-
metalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi 
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekra-
ny działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące 
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Ele-
menty wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf 
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż 
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki 
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstruk-
cje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji, 
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe meta-
lowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Me-
ble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, 
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane 
ze stali, Meblowe (półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalo-
we przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony 
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], 
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe 
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe 
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Nieme-
talowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Nie-
metalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, 
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające 
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używa-
ne jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe, 
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania 
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Pół-
ki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścien-
ne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele 
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przeno-
śne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Re-
gały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy 
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka, 
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur 
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble], 
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Sto-
liki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, 
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zesta-
wu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania 

[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały 
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy 
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szu-
flady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolno-
stojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy 
mebli, Meble modułowe [kombinowane], Przegródki półko-
we (niemetalowe -) stanowiące części mebli, Panele do po-
działu pomieszczeń [meble], Panele wystawowe w postaci 
mebli, Samoprzylepne panele wystawowe, Ścianki działowe 
niemetalowe, [meble] zrobione z paneli łączonych na za-
kładkę, Przesuwne ścianki działowe do pokoi [przegrody 
meblowe], 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru 
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo 
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie 
wnętrz], Konstrukcyjne (projektowanie -), Planowanie [pro-
jektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie 
rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi planowania [pro-
jektowania] biur, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo 
przemysłowe i projektowanie graficzne, Usługi w zakresie 
projektowania układu pomieszczeń biurowych, Projektowa-
nie ramowych konstrukcji przestrzennych.

(210) 550617 (220) 2022 12 22
(731) NIEDZIÓŁKA TOMASZ, Zażelazna
(540) (znak słowny)
(540) Catering Blue
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 550619 (220) 2022 12 22
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AcuPro
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Bi-
blioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe 
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], 
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stoło-
we, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły 
[meble], Części półek (niemetalowe -), Dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych 
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończenio-
we z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z two-
rzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na me-
ble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopaso-
wane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], 
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów nie-
metalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi 
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekra-
ny działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące 
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Ele-
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menty wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf 
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż 
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki 
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstruk-
cje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji, 
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe meta-
lowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Me-
ble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, 
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane 
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalo-
we przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony 
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], 
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe 
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe 
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Nieme-
talowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Nie-
metalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, 
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające 
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używa-
ne jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe, 
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania 
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Pół-
ki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścien-
ne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele 
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przeno-
śne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Re-
gały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy 
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka, 
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur 
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble], 
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Sto-
liki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, 
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zesta-
wu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania 
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały 
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy 
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szu-
flady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolno-
stojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy 
mebli, Meble modułowe [kombinowane], Przegródki półko-
we (niemetalowe -) stanowiące części mebli, Panele do po-
działu pomieszczeń [meble], Panele wystawowe w postaci 
mebli, Samoprzylepne panele wystawowe, Ścianki działowe 
niemetalowe, [meble] zrobione z paneli łączonych na za-
kładkę, Przesuwne ścianki działowe do pokoi [przegrody 
meblowe], 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru 
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo 
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie 
wnętrz], Konstrukcyjne (projektowanie -), Planowanie [pro-
jektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie 
rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi planowania [pro-
jektowania] biur, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo 
przemysłowe i projektowanie graficzne, Usługi w zakresie 
projektowania układu pomieszczeń biurowych, Projektowa-
nie ramowych konstrukcji przestrzennych.

(210) 550620 (220) 2022 12 22
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)

(540) AcuStixx
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Bi-
blioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe 
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], 
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stoło-
we, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły 
[meble], Części półek (niemetalowe -), Dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych 
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończenio-
we z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z two-
rzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na me-
ble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopaso-
wane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], 
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów nie-
metalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi 
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekra-
ny działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące 
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Ele-
menty wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf 
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż 
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki 
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstruk-
cje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji, 
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe meta-
lowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Me-
ble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, 
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane 
ze stali, Meblowe (półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalo-
we przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony 
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], 
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe 
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe 
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Nieme-
talowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Nie-
metalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, 
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające 
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używa-
ne jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe, 
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania 
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Pół-
ki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścien-
ne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele 
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przeno-
śne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Re-
gały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy 
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka, 
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur 
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble], 
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Sto-
liki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, 
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zesta-
wu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania 
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały 
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy 
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szu-
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flady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolno-
stojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy 
mebli, Meble modułowe [kombinowane], Przegródki półko-
we (niemetalowe -) stanowiące części mebli, Panele do po-
działu pomieszczeń [meble], Panele wystawowe w postaci 
mebli, Samoprzylepne panele wystawowe, Ścianki działowe 
niemetalowe, [meble] zrobione z paneli łączonych na zakład-
kę, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakre-
sie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrow-
ców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], 
Konstrukcyjne (projektowanie -), Planowanie [projektowa-
nie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, 
Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmiesz-
czenia mebli biurowych, Usługi planowania [projektowania] 
biur, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biuro-
wych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe 
i projektowanie graficzne, Usługi w zakresie projektowania 
układu pomieszczeń biurowych, Projektowanie ramowych 
konstrukcji przestrzennych.

(210) 550622 (220) 2022 12 22
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SafeSpot
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Bi-
blioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe 
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], 
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stoło-
we, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły 
[meble], Części półek (niemetalowe -), Dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych 
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończenio-
we z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z two-
rzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na me-
ble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopaso-
wane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], 
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów nie-
metalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi 
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekra-
ny działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące 
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Ele-
menty wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf 
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż 
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki 
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstruk-
cje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji, 
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe meta-
lowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Me-
ble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, 
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane 
ze stali, Meblowe (półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalo-
we przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony 

[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], 
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe 
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe 
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Nieme-
talowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Nie-
metalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, 
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające 
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używa-
ne jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe, 
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania 
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Pół-
ki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścien-
ne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele 
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przeno-
śne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Re-
gały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy 
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka, 
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur 
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble], 
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Sto-
liki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, 
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zesta-
wu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania 
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały 
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy 
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szu-
flady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolno-
stojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy 
mebli, Małe dwuosobowe kanapy, Kanapy, Fotele, Meble 
modułowe [kombinowane], siedzisko akustyczne, 42 Usługi 
w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble 
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem 
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne 
(projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Plano-
wanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projek-
towanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowa-
nie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli 
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzor-
nictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projekto-
wanie graficzne.

(210) 550623 (220) 2022 12 22
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ConScape
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Bi-
blioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe 
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], 
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stoło-
we, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły 
[meble], Części półek (niemetalowe -), Dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych 
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończenio-
we z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z two-
rzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na me-
ble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopaso-
wane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], 
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Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów nie-
metalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi 
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekra-
ny działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące 
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Ele-
menty wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf 
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż 
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki 
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstruk-
cje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji, 
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe meta-
lowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Me-
ble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, 
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane 
ze stali, Meblowe (półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalo-
we przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony 
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], 
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe 
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe 
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Nieme-
talowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Nie-
metalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, 
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające 
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używa-
ne jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe, 
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania 
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Pół-
ki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścien-
ne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele 
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przeno-
śne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Re-
gały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy 
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka, 
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur 
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble], 
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Sto-
liki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, 
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zesta-
wu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania 
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały 
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy 
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szu-
flady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wol-
nostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Ze-
stawy mebli, Meble modułowe [kombinowane], Przegródki 
półkowe (niemetalowe -) stanowiące części mebli, kabina 
akustyczna tapicerowana, budka akustyczna tapicerowana, 
42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie 
dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrow-
ców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], 
Konstrukcyjne (projektowanie -), Planowanie [projektowa-
nie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysło-
wego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, 
Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmiesz-
czenia mebli biurowych, Usługi planowania [projektowania] 
biur, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biuro-
wych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe 

i projektowanie graficzne, Usługi w zakresie projektowania 
układu pomieszczeń biurowych, Projektowanie ramowych 
konstrukcji przestrzennych.

(210) 550624 (220) 2022 12 21
(731) RARITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rarity

(531) 27.05.01, 29.01.03, 26.04.02, 26.04.16, 26.11.13
(510), (511) 3 Rzęsy, Rzęsy sztuczne, Żel do brwi, Puder 
do brwi, Tusz do brwi, Ołówki do brwi, Kosmetyki do brwi, 
Preparaty koloryzujące do brwi, Produkty do makijażu brwi 
w postaci ołówków i proszków, Henna w proszku, Henna 
[barwnik kosmetyczny], Henna do celów kosmetycznych, 
Oleje czyszczące, Kosmetyki w formie olejków, Olejki do ce-
lów kosmetycznych, Preparaty nawilżające [kosmetyczne], 
Preparaty odżywiające skórę, Preparaty zmiękczające [ko-
smetyki], Nielecznicze preparaty toaletowe, Preparaty do de-
makijażu, Preparaty do demakijażu oczu, Preparaty do usu-
wania klejów, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty 
kosmetyczne do twarzy, Chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, Preparaty do ciała w sprayu, Preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty złuszczające 
do oczyszczania skóry [peelingi], Preparaty do makijażu twa-
rzy i ciała, Chusteczki nasączone preparatem do oczyszcza-
nia skóry, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, Makijaż (Preparaty do - rzęs i brwi), Preparaty 
do pielęgnacji skóry, Preparaty koloryzujące do celów ko-
smetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Kleje do moco-
wania sztucznych rzęs, Kleje do mocowania sztucznych 
brwi, Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Środek 
do usuwania kleju do charakteryzacji, Klej do charakteryzacji 
do użytku kosmetycznego, Kleje do sztucznych rzęs, włosów 
i paznokci, Kleje do celów kosmetycznych, Kosmetyczne pe-
elingi do ciała, Preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry 
[peelingi], Farba do rzęs, Kremy do oczyszczania skóry, Płyny 
do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do oczyszczania 
skóry, Preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, Prepara-
ty kosmetyczne do oczyszczania skóry, 8 Cążki do obcinania 
paznokci, Cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], 
Cążki do paznokci, Cążki do skórek, Elektroniczne pilniki 
do stóp, Elektryczne obcinacze do paznokci, Elektryczne szli-
fierki do pazurów dla zwierząt, Elektryczne urządzenia 
do polerowania paznokci, Elektryczne polerki do paznokci, 
Elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, Elektryczne 
zestawy do pedicure’u, Futerały na przyrządy do manicure, 
Głowice obrotowe do pilników do stóp do usuwania zrogo-
waciałej skóry, Narzędzia do odpychania skórek, Nieelek-
tryczne polerki do paznokci, Nożyczki do paznokci, Nożyki 
do usuwania zgrubiałej skóry i odcisków, Obcinacze do pa-
znokci, Obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektrycz-
ne], Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki do paznokci, 
Pilniki do paznokci, elektryczne, Pilniki do paznokci nieelek-
tryczne, Pilniki do stóp, Pilniki igłowe, Polerki do paznokci 
do manicure, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Polerki do paznokci nieelektryczne, Przybory do ma-
nikiuru, Przybory do pedikiuru, Przybory do pedikiuru [narzę-
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dzia ręczne], Przyrządy do usuwania skórek, Ręczne obcina-
cze do pazurów dla zwierząt domowych, Szlifierki do pazu-
rów dla zwierząt na baterie, Wymienne głowice obrotowe 
do elektronicznych pilników do paznokci, Zestawy do mani-
cure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do pedicu-
re, 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Informacja handlowa [działal-
ność gospodarcza], Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z następującymi towarami: rzęsy, rzęsy sztuczne, 
żel do brwi, puder do brwi, tusz do brwi, ołówki do brwi, ko-
smetyki do brwi, preparaty koloryzujące do brwi, produkty 
do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, henna 
w proszku, henna [barwnik kosmetyczny], henna do celów 
kosmetycznych, oleje czyszczące, kosmetyki w formie olej-
ków, olejki do celów kosmetycznych, preparaty nawilżające 
[kosmetyczne], preparaty odżywiające skórę, preparaty 
zmiękczające [kosmetyki], nielecznicze preparaty toaletowe, 
preparaty do demakijażu, preparaty do demakijażu oczu, 
preparaty do usuwania klejów, kosmetyki i preparaty kosme-
tyczne, preparaty kosmetyczne do twarzy, chusteczki nasą-
czane preparatami kosmetycznymi, preparaty do ciała 
w sprayu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, pre-
paraty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], prepa-
raty do makijażu twarzy i ciała, chusteczki nasączone prepa-
ratem do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone prepara-
tami do usuwania makijażu, makijaż (preparaty do - rzęs 
i brwi), preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty koloryzują-
ce do celów kosmetycznych, nielecznicze preparaty do pie-
lęgnacji urody, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do mocowania 
sztucznych brwi, kleje do przymocowywania sztucznych 
rzęs, środek do usuwania kleju do charakteryzacji, klej 
do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, kleje 
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, kleje do celów ko-
smetycznych, kosmetyczne peelingi do ciała, preparaty 
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], farba do rzęs, 
kremy do oczyszczania skóry, płyny do oczyszczania skóry, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, preparaty nielecz-
nicze do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne 
do oczyszczania skóry, pęsety, pęsety do depilacji, pęsety 
do sztucznych rzęs, separatory do rzęs, przyrządy ręczne 
do kosmetycznej pielęgnacji brwi, nieelektryczne trymery 
do brwi, przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, 
ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi, 
pędzelki do makijażu, szczoteczki do brwi, pędzle kosme-
tyczne, pojemniki na kosmetyki, przybory do celów kosme-
tycznych, przybory kosmetyczne, przyrządy do demakijażu, 
przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, szczoteczki 
do rzęs, przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji uro-
dy, kosmetyczne szpatułki do użytku z produktami do depi-
lacji, szpatułki kosmetyczne, aplikatory kosmetyczne, przy-
bory kosmetyczne , 41 Kursy szkoleniowe, Szkolenia eduka-
cyjne, Szkolenia biznesowe, Szkolenie zaawansowane, Szko-
lenia personelu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolenia per-
sonelu, Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenie i instruktaż, 
Szkolenia dla dorosłych, Prowadzenie seminariów szkolenio-
wych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Podyplo-
mowe kursy szkoleniowe, Organizowanie kursów szkolenio-
wych, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Produk-
cja filmów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Organi-
zowanie programów szkoleniowych, Usługi szkolenia dla 
personelu, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Zapewnianie kursów szkolenia usta-
wicznego, Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Szko-
lenie w zakresie higieny, Szkolenie w zakresie akupunktury, 
Szkolenie w zakresie homeopatii, Usługi instruktażowe 

i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zapewnianie 
seminariów szkoleniowych online, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Pokazy [do celów szkoleniowych], 
Warsztaty w celach szkoleniowych, Zapewnianie szkolenio-
wych kursów medycznych, Szkolenia w zakresie pielęgnacji 
urody, Szkolenie związane z karierą zawodową, Szkolenia 
w zakresie kwalifikacji zawodowych, Szkolenie w zakresie za-
jęć rekreacyjnych, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, 
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Edukacja, 
Edukacja zawodowa, Edukacja dorosłych, Pokazy edukacyj-
ne, Testy edukacyjne, Usługi edukacyjne, Badania edukacyj-
ne, Seminaria edukacyjne, Sprawdziany edukacyjne, Rozpo-
wszechnianie materiałów edukacyjnych, Dostarczanie infor-
macji edukacyjnych, Organizowanie seminariów edukacyj-
nych, Doradztwo zawodowe [edukacja], Organizacja egza-
minów [edukacja], Edukacyjne usługi doradcze, Przyznawa-
nie świadectw edukacyjnych, Wynajmowanie robotów edu-
kacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowa-
nie imprez edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyj-
nych, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego, 
Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Kursy instruktażowe, 
Wypożyczanie materiałów instruktażowych, Zapewnianie 
kursów instruktażowych, Organizowanie kursów instruktażo-
wych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Usługi eduka-
cyjne i instruktażowe, Usługi szkół pielęgnacji urody, Naucza-
nie w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosme-
tyki i urody, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Naucza-
nie w zakresie zdrowia, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Świadczenie usług 
edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenie kosmetyczek dla 
zwierząt, Seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosme-
tycznej, Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 
Usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, 44 Zabie-
gi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosme-
tyczne dla włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, 
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Laserowy zabieg ko-
smetyczny pajączków, Usługi chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, 
Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Nakładanie produk-
tów kosmetycznych na ciało, Analiza kosmetyczna, Analiza 
kolorów [usługi kosmetyczne], Elektroliza kosmetyczna, Ko-
smetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Elektroliza 
do celów kosmetycznych, Usługi salonów fryzjersko-kosme-
tycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi 
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi opalania 
skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska 
typu SPA, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosie-
nia, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, 
Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosme-
tyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczne 
wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Usługi klinik chirur-
gii kosmetycznej i plastycznej, Wstrzykiwalne kuracje wypeł-
niaczami do celów kosmetycznych, Pielęgnacja urody, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi pielęgna-
cji urody, w szczególności w zakresie rzęs, Doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, 
Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi do-
radcze dotyczące pielęgnacji urody, Udzielanie informacji 
o urodzie, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi doradcze doty-
czące urody, Doradztwo w zakresie urody, Pielęgnacja urody 
dla ludzi, Doradztwo dotyczące urody, Usługi pielęgnacji 
urody, Zabiegi pielęgnacji urody, Doradztwo świadczone 
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała 
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i urody, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone 
przez uzdrowisko [spa], Wynajem sprzętu do higieny i pielę-
gnacji urody u ludzi, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higienicz-
ne dla ludzi, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi tera-
peutyczne dla ciała, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domo-
wych, Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów pielę-
gnacji twarzy, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi w zakresie 
zabiegów upiększających, Usługi solariów i salonów oferują-
cych zabiegi brązujące, Opieka zdrowotna w zakresie terapii 
relaksacyjnej, Informacje dotyczące masażu, Usługi masażu 
stóp, Usługi konsultacji związane z masażami, Masaż, Usługi 
spa, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska 
[spa], Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Usługi kształtowania 
brwi, Usługi tatuażu brwi, Usługi koloryzacji brwi, Usługi far-
bowania brwi, Usługi nitkowania brwi, Usługi przedłużania 
rzęs, Usługi podkręcania rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi 
farbowania rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi 
w zakresie makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makija-
żu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa w zakresie maki-
jażu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi do-
radztwa online w zakresie makijażu, Usługi doradztwa doty-
czącego makijażu świadczone online lub osobiście.

(210) 550627 (220) 2022 12 21
(731) STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.25, 26.03.23, 
07.01.24

(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospo-
darczej, Promowanie działalności gospodarczej, Organizacja 
działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, Informacja handlowa [działalność gospo-
darcza], Nadzór nad działalnością gospodarczą, Działalność 
gospodarcza (Specjalistyczne doradztwo w zakresie - nie-
ruchomości), Reklama, Reklama i marketing, Przetwarzanie 
danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, Dostarczanie 
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej 
bazy danych, 36 Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Wy-
najem mieszkań, Organizowanie wynajmu mieszkań, Dzier-
żawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Wynajem nieru-
chomości, Wycena nieruchomości, Agencje nieruchomości, 
Wycena nieruchomości [finansowa], Wyceny finansowe 
nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieru-

chomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Wyceny finansowe nierucho-
mości dzierżawionych, Organizowanie dzierżawy [tylko nie-
ruchomości], Pomoc w zakupie nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, 
Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Usłu-
gi finansowania zakupu nieruchomości, Planowanie inwe-
stycji w nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, 
Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Biura pośrednic-
twa handlu nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomo-
ści mieszkaniowych, Organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, Planowanie finansów w zakresie nieruchomo-
ści, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Udziela-
nie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi ba-
dawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Skomputery-
zowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usłu-
gi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi doradcze doty-
czące nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradcze do-
tyczące własności nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
wyceny nieruchomości, Administrowanie sprawami finanso-
wymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi agencji w zakresie 
dzierżawy nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości 
w celach fiskalnych, Usługi w zakresie inwestowania w nie-
ruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie 
nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, Usługi agencji w zakresie komercyjnych 
nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieru-
chomości, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierża-
wy ziemi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynaj-
mu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji 
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Udzielanie 
informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi wykazów nieruchomości 
związanych z wynajmem domów i mieszkań, 37 Asfaltowa-
nie, Bagrowanie [pogłębianie gruntu], Betonowanie, Brukar-
stwo i kafelkowanie, Budowa basenów, Budowa biur, Budo-
wa bloków mieszkalnych, Budowa budynków edukacyjnych, 
Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamó-
wienie, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, 
Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie 
wakacyjne, Budowa budynków służby zdrowia, Budowa 
budynków wielorodzinnych, Budowa cieplarni i szklarni, Bu-
dowa części budynków, Budowa domów, Budowa domów 
na zamówienie, Budowa fundamentów, Budowa fundamen-
tów budynków, Budowa galerii, Budowa ganków, Budowa 
hal sportowych, Budowa i naprawa magazynów, Budowa 
i ustawianie stoisk, podiów i budek wystawowych, Budowa 
infrastruktury, Budowa kuchni, Budowa lokali socjalnych, Bu-
dowa kominów, Budowa konstrukcji stalowych na budynki, 
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nierucho-
mości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, 
Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa obiektów 
do celów sportowych, Budowa obiektów publicznych, Bu-
dowa obiektów wypoczynkowych, Budowa podłóg, Budo-
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wa parkingów wielopoziomowych, Budowa pomieszczeń, 
Budowa przybudówek, Budowa przeszklonych pomiesz-
czeń, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budo-
wa ścian, Budowa saun, Budowa sklepów, Usługi budowlane, 
Usługi dekarskie, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Budowanie nieruchomości, Konser-
wacja nieruchomości, Sprzątanie nieruchomości, Remont 
nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów dotyczących nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące renowacji nieruchomości, Nadzór budowlany, 
Nadzorowanie konstruowania budynków, Nadzór nad budo-
waniem konstrukcji, Nadzór nad wyburzaniem budynków, 
Nadzór nad renowacją budynków, Konsultacje w zakresie 
nadzoru budowlanego, Usługi nadzoru budowlanego w za-
kresie projektów budowlanych.

(210) 550628 (220) 2022 12 22
(731) NIEDZIÓŁKA TOMASZ, Zażelazna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Catering Blue

(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.07.19, 26.13.25, 01.15.09
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 550630 (220) 2022 12 22
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Nosoherb
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Su-
plementy diety, Wyroby medyczne do w postaci tabletek, 
pastylek, płynów, maści, sprayów, Produkty farmaceutyczne.

(210) 550631 (220) 2022 12 22
(731) E-FLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E-FLOW YOUR BOATS IN YOUR CONTROL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.03.14, 18.03.23, 26.01.01, 26.01.05, 
26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 01.15.24, 24.17.01

(510), (511) 9 Urządzenia sterujące do automatycznego ste-
rowania pojazdami wodnymi, Urządzenia nawigacyjne dla 
pojazdów wodnych (komputery pokładowe), Urządzenia 
do zdalnego sterowania, Oprogramowanie komputerowe, 
Oprogramowanie do sterowania pojazdami wodnymi, Urzą-
dzenia do kontroli parametrów rejsu.

(210) 550634 (220) 2022 12 22
(731) VITO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klimy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 6 Okna aluminiowe, 19 Okna niemetalowe, 
37 Montaż drzwi i okien.

(210) 550652 (220) 2022 12 22
(731) KOBYLIŃSKI SŁAWOMIR, Mława
(540) (znak słowny)
(540) FASON
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, 
Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, 33 Cydr, 
Esencje i ekstrakty alkoholowe, Napoje alkoholowe (z wyjąt-
kiem piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, 
Preparaty do produkcji napojów alkoholowych.

(210) 550656 (220) 2022 12 22
(731) CZAJKOWSKI ADRIAN KORONA, Lubań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BĘDĘ GRAŁ WGRE.PL

(531) 02.01.23, 16.03.13, 02.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Gry wideo [gry komputerowe] w formie pro-
gramów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie kompute-
rowe], 28 Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Konsole 
do gier, Konsole do gier video, Podręczne konsole do gry, 
Przenośne konsole do gier wideo, Przenośne [podręczne] 
konsole do gier wideo.

(210) 550657 (220) 2022 12 22
(731) BORKOWSKI KAMIL DRUKARNIA, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BoDruk

(531) 26.02.05, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 16 Papier i karton, 40 Drukowanie, wywoływa-
nie zdjęć i filmów.
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(210) 550673 (220) 2022 12 23
(731) DZIWIŃSKI PATRYK, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I LOVE BURGER

(531) 08.05.04, 08.01.06, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Usługi restauracji fast-food, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 550703 (220) 2022 12 23
(731) MAŁKOWSKA MONIKA NIEMOŻLIWE STUDIO, 

Chojniczki
(540) (znak słowny)
(540) SŁODKA PANI
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, Lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Lodowe wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, tor-
ty, ciasta, tarty i ciasteczka, Chleb, Gofry, Galaretki owocowe 
[słodycze], Czekolada, Wyroby czekoladowe, Gotowe dese-
ry [wyroby cukiernicze], Słodkie bułki, Przekąski składające 
się głównie z wyrobów cukierniczych, Wyroby piekarnicze, 
Wyroby cukiernicze płynne, Opłatki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wyroby cukiernicze, torty, ciasta, tarty i ciastecz-
ka, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: chleb, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: batony zbożowe i energetycz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: cukierki, batony i guma do żucia, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: go-
fry, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: galaretki owocowe [słodycze], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: czekola-
da, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: gotowe desery [wyroby cukiernicze], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: słodkie bułki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: wyroby piekarnicze, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej związane z następującymi produkta-

mi: wyroby cukiernicze, Usługi sprzedaży hurtowej związane 
z następującymi produktami: wyroby piekarnicze, 43 Usługi 
kawiarni, Dekorowanie ciast, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi 
restauracyjne, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Usługi cukierni.

(210) 550704 (220) 2022 12 23
(731) MAŁKOWSKA MONIKA NIEMOŻLIWE STUDIO, 

Chojniczki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁODKA PANI

(531) 08.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i sorbety, Lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Lodowe wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, tor-
ty, ciasta, tarty i ciasteczka, Chleb, Gofry, Galaretki owocowe 
[słodycze], Czekolada, Wyroby czekoladowe, Gotowe dese-
ry [wyroby cukiernicze], Słodkie bułki, Przekąski składające 
się głównie z wyrobów cukierniczych, Wyroby piekarnicze, 
Wyroby cukiernicze płynne, Opłatki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wyroby cukiernicze, torty, ciasta, tarty i ciastecz-
ka, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: chleb, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: batony zbożowe i energetycz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: cukierki, batony i guma do żucia, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: go-
fry, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: galaretki owocowe [słodycze], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: czekola-
da, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: gotowe desery [wyroby cukiernicze], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: słodkie bułki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: wyroby piekarnicze, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej związane z następującymi produkta-
mi: wyroby cukiernicze, Usługi sprzedaży hurtowej związane 
z następującymi produktami: wyroby piekarnicze, 43 Usługi 
kawiarni, Dekorowanie ciast, Obsługa gastronomiczna z wła-
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snym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi 
restauracyjne, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Oferowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Usługi cukierni.

(210) 550705 (220) 2022 12 23
(731) GRADIENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.02.15, 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny na sprężone powietrze, Sprężarki 
[maszyny], Maszyny do cięcia, Agregaty prądotwórcze, Awa-
ryjne generatory prądotwórcze, Przecinarki łukowe, Spa-
warki łukowe [elektryczne maszyny], Spawarki elektryczne, 
Generatory elektryczności, Roboty przemysłowe, Regulatory 
[części maszyn], Elektryczne urządzenia do spawania, Narzę-
dzia [części maszyn], Palniki spawalnicze, Elektryczne palni-
ki łukowe, Spawarki laserowe, Roboty spawające, Spawarki 
plazmowe, Regulatory do użytku w spawarkach, Maszyny 
do cięcia plazmowego, Maszynowe palniki plazmowe.

(210) 550711 (220) 2022 12 24
(731) H2A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eZebra

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
świadczone również online, następujących towarów: środ-
ki toaletowe, kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki 
upiększające, kosmetyki naturalne, kosmetyki do włosów, 
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do paznokci, kosmetyki 
w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, prepara-
ty do makijażu twarzy i ciała, kosmetyki dla dzieci, peelingi 
do twarzy [kosmetyki], błyszczyki do ust, błyszczyki do ust 
[kosmetyki], odżywki do ust, bazy do ust neutralizujące, ko-
lor ust, róż do ust, kosmetyki do brwi, zestawy kosmetyków, 
kosmetyki w gotowych zestawach, kremy kosmetyczne, la-
kiery do paznokci, zmywacze do paznokci, puder do maki-
jażu, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosme-
tycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki do brwi, po-
madki do ust, pomady do celów kosmetycznych, pomady 
do włosów, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, farba do rzęs, 
rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, szmin-
ki do ust, kredki do ust, kredki do makijażu, kredki do oczu, 
kredki do powiek, kredki do makijażu oczu, kosmetyczne 
kredki do oczu, kredki do oczu w płynie, preparaty koloryzu-
jące do brwi, wydłużające tusze do rzęs, puder do brwi, brwi 
(ołówki do -), żel do brwi, tusz do brwi, pianki do włosów, pe-
eling w żelu, peeling do stóp, nielecznicze peelingi do twarzy, 
peelingi złuszczające do twarzy, peelingi złuszczające do rąk, 
peelingi złuszczające do stóp, preparaty złuszczające do pie-
lęgnacji skóry [peelingi], preparaty złuszczające do oczysz-

czania skóry [peelingi], balsam do ciała, balsam do włosów, 
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do opalania, 
balsamy do rąk, balsamy do stóp (nielecznicze -), balsa-
my do ust, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, odżywki 
do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, olejki do celów ko-
smetycznych, suche szampony, szampony, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, świadczone również online, następu-
jących towarów: chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania maki-
jażu, chusteczki do twarzy, chusteczki jednorazowe nasączo-
ne mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki na-
sączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone 
preparatem do oczyszczania skóry, preparaty do demakijażu, 
preparaty do depilacji, maski do pielęgnacji włosów, masecz-
ki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki do skóry [kosmety-
ki], peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi 
złuszczające do ciała, woda micelarna, masło do ciała, kremy 
do ciała, żele do ciała, balsamy do ciała, produkty perfume-
ryjne, perfumy, woda toaletowa, mgiełki do ciała, preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe do celów 
domowych, detergenty do użytku w gospodarstwie do-
mowym, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty 
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty 
zapachowe, olejki zapachowe, saszetki zapachowe, pałeczki 
zapachowe, pokojowe spraye zapachowe, środki odświeża-
jące powietrze [zapachowe], środki zapachowe do pomiesz-
czeń, środki perfumeryjne i zapachowe, zapachowe płyny 
i kremy do pielęgnacji ciała, sole zapachowe do kąpieli, dy-
fuzory z patyczkami zapachowymi, olejki do perfum i zapa-
chów, olejki zapachowe wydzielające aromat przy podgrze-
waniu, ekstrakty perfum, mydła perfumowane, podstawki 
na świeczki, podgrzewacze zapachowe [inne niż elektrycz-
ne], podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektrycz-
ne, kominki do olejków zapachowych, talerze do dyfuzji olej-
ków zapachowych, dyfuzory do olejków zapachowych, inne 
niż dyfuzory trzcinowe, dyfuzory do olejków zapachowych, 
inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, rozpylacze 
zapachowe, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, świad-
czone również online, następujących towarów: pojemniki 
na kosmetyki, aplikatory kosmetyczne, pędzle kosmetycz-
ne, gąbki kosmetyczne, szpatułki kosmetyczne, przybory 
kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, gąbki do mi-
krodermabrazji, do użytku kosmetycznego, kosmetyczne 
szpatułki do użytku z produktami do depilacji, rękawice 
do peelingu, waciki do peelingu twarzy, rękawiczki ścierne 
do peelingu skóry, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zę-
bów elektryczne, szczotki do włosów, grzebienie do włosów, 
świece, świece zapachowe, knoty do świec, woski zapacho-
we, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece sojowe, 
świece łojowe, świece perfumowane, świece w puszkach, 
zestawy świeczek, świece wotywne, pasta do zębów, prepa-
raty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów, 
żele do wybielania zębów, środki do mycia zębów, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty wybielające 
do zębów, nielecznicze środki do mycia zębów, niemedycz-
ne płyny do płukania jamy ustnej, środki do higieny jamy 
ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, preparaty do hi-
gieny jamy ustnej [nielecznicze], środki do czyszczenia zę-
bów i płyny do płukania jamy ustnej, nić dentystyczna lecz-
nicza, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, lecznicze pasty do zębów, preparaty 
do higieny jamy ustnej [lecznicze], płyny do płukania jamy 
ustnej do celów medycznych [płyny do płukania gardła], su-
plementy diety, gadżety erotyczne, prezerwatywy, lubrykan-
ty na bazie wody do użytku osobistego, lubrykanty na ba-
zie silikonu do użytku osobistego, farmaceutyki i naturalne 
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środki lecznicze, żele antybakteryjne, środki owadobójcze, 
medyczne opatrunki do ran, plastry,   soczewki korekcyjne 
[optyka], krople do oczu.

(210) 550712 (220) 2022 12 24
(731) ARSKA MAŁGORZATA ART, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) CUTEZILLA
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Buty 
dziecięce, Buty dla niemowląt, Koszulki dla dzieci, Kalosze dla 
dzieci, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], 
Nakrycia głowy dla dzieci, Pajacyki dla dzieci [odzież], Letnie 
ubranka dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Odzież 
wierzchnia dla dzieci, Skarpetki dla niemowląt i małych dzie-
ci, Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki dla 
niemowląt i małych dzieci, Jednoczęściowa odzież dla nie-
mowląt i małych dzieci, Kostiumy do użytku podczas dzie-
cięcych zabaw przebieranych, Koszulki zapinane w kroku 
na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Body niemow-
lęce, Bielizna dla niemowląt, Powijaki dla niemowląt, Odzież 
wierzchnia dla niemowląt, Śliniaki dla niemowląt [niepapie-
rowe], Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, Ubranka 
do wózka [kombinezony niemowlęce], 28 Gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, Zabawki, Zabawki drewniane, Zabawki 
edukacyjne, Zabawki budowlane, Zabawki nakręcane, Za-
bawki pluszowe, Zabawki mówiące, Zabawki elektroniczne, 
Artykuły do zabawy dla dzieci, Domki dla lalek, Akcesoria dla 
lalek, Baseny do zabawy, Gry, Huśtawki, Klocki do zabawy, 
Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Kolejki do zabawy, Konie 
na biegunach [zabawki], Lalki, Maskotki, Piłki do gier i zabaw, 
Plastelina do zabawy, Pojazdy [zabawki], Puzzle [zabawki], 
Skakanki, Sklepy zabawkowe, Zabawki dla dzieci, Zabawki 
dla niemowląt, Zabawki inteligentne, Zabawki sprzedawane 
w formie zestawów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej, świadczone również online, następujących towarów: 
odzież dziecięca, odzież niemowlęca, buty dziecięce, buty 
dla niemowląt, koszulki dla dzieci, kalosze dla dzieci, wy-
prawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], nakrycia 
głowy dla dzieci, pajacyki dla dzieci [odzież], letnie ubranka 
dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci, odzież wierzchnia 
dla dzieci, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, kombine-
zony dla niemowląt i małych dzieci, sukienki dla niemowląt 
i małych dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i ma-
łych dzieci, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw 
przebieranych, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla 
niemowląt i małych dzieci, body niemowlęce, bielizna dla 
niemowląt, powijaki dla niemowląt, odzież wierzchnia dla 
niemowląt, śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], śliniaki dla 
niemowląt z tworzyw sztucznych, ubranka do wózka [kom-
binezony niemowlęce], gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
zabawki, zabawki drewniane, zabawki edukacyjne, zabawki 
budowlane, zabawki nakręcane, zabawki pluszowe, zabaw-
ki mówiące, zabawki elektroniczne, artykuły do zabawy dla 
dzieci, domki dla lalek, akcesoria dla lalek, baseny do zabawy, 
gry, huśtawki, klocki do zabawy, klocki do zabawy [konstruk-
cyjne], kolejki do zabawy, konie na biegunach [zabawki], lalki, 
maskotki, piłki do gier i zabaw, plastelina do zabawy, pojazdy 
[zabawki], puzzle [zabawki], skakanki, sklepy zabawkowe, za-
bawki dla dzieci, zabawki dla niemowląt, zabawki inteligent-
ne, zabawki sprzedawane w formie zestawów, książki dla 
dzieci, książeczki z opowiadaniami dla dzieci, kocyki dziecię-
ce, kocyki do owijania niemowląt.

(210) 550716 (220) 2022 12 26
(731) ORDYSIŃSKI TOMASZ CONSULTORIS.PL, Szczecin

(540) (znak słowny)
(540) consultoris.pl
(510), (511) 42 Doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego, Projektowanie i opracowywanie systemów kom-
puterowych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświe-
tlania i przechowywania danych, Projektowanie i opraco-
wywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie 
komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz 
i sprawozdawczości handlowej, Projektowanie, tworzenie 
i programowanie stron internetowych, Usługi w zakresie 
projektowania i programowania komputerów, Zarządzanie 
projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zarzą-
dzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami 
informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarza-
nia danych [EDP], Wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie 
i oprogramowaniu komputerowym, Zarządzanie usługami 
w zakresie technologii informacyjnych [ITSM].

(210) 550730 (220) 2022 12 22
(731) FOODSOFT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
(540) (znak słowny)
(540) FoodPos
(510), (511) 9 Systemy komputerowe i programy do kiero-
wania firmą, prowadzenia działalności gospodarczej. wspo-
magania procesów sprzedaży włącznie z obsługą dotyko-
wą i głosową sprzedaży, wystawiania dokumentów w tym 
dokumentów elektronicznych i dokumentów ustruktury-
zowanych typu KSeF, rozliczania należności, przeprowadza-
nia analiz, ewidencjonowania, prowadzenia bilansów oraz 
prowadzenia kartotek, oprogramowanie, oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, osprzęt sieciowy, aplikacje mobilne, kompu-
tery stacjonarne w tym komputery POS i komputery prze-
nośne, maszyny liczące w tym kasy i kasoterminale, sprzęt 
przetwarzający dane, drukarki i inne urządzenia drukujące 
zawarte w tej klasie, panele wizyjne oraz ich elementy, no-
śniki danych, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych 
(elektryczne i mechaniczne), notesy elektroniczne, publi-
kacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elek-
troniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 
programy komputerowe w tym oprogramowanie wykorzy-
stujące mechanizmy sztucznej inteligencji, oprogramowanie 
do obsługi spraw w urzędzie w formie elektronicznej, opro-
gramowanie do zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 
a w szczególności: restauracją, cukiernią, lodziarnią, piekar-
nią, zakładem garmażeryjnym, stołówką, płyty pamięci, 
sprzęt peryferyjny do komputerów, 42 Usługi umożliwiające 
dostęp do interakcyjnych komputerowych baz danych z za-
kresu biznesu, finansów oraz komputerowo zintegrowanych 
systemów sprzedaży, oprogramowanie jako usługa obej-
mujące: oprogramowanie do zarządzania dokumentami, 
oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie 
do zarządzania współpracy z urzędem, oprogramowanie 
do komunikacji w formie elektronicznej, oprogramowanie 
do zarządzania komunikacją w formie elektronicznej spraw 
urzędowych, oprogramowanie do zarządzania procesami 
biznesowymi, oprogramowanie do zarządzania sprzedażą, 
oprogramowanie do zarządzania finansami i magazynem, 
oprogramowanie do zarządzania procesami w przedsiębior-
stwie a w szczególności: restauracją, cukiernią, lodziarnią, 
piekarnią, zakładem garmażeryjnym, stołówką, usługi w za-
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kresie programowania komputerowego, usługi doradztwa 
związanego ze sprzętem komputerowym i oprogramowa-
niem, usługi w zakresie projektowania oprogramowania, 
usługowe opracowanie programów komputerowych, wyna-
jem programów komputerowych.

(210) 550732 (220) 2022 12 22
(731) FOODSOFT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
(540) (znak słowny)
(540) BakeryPos
(510), (511) 9 Systemy komputerowe i programy do kiero-
wania firmą, prowadzenia działalności gospodarczej. wspo-
magania procesów sprzedaży włącznie z obsługą dotykową 
i głosową sprzedaży, wystawiania dokumentów w tym doku-
mentów elektronicznych i dokumentów ustrukturyzowanych 
typu KSeF, rozliczania należności, przeprowadzania analiz, 
ewidencjonowania, prowadzenia bilansów oraz prowadzenia 
kartotek, oprogramowanie, oprogramowanie komputero-
we, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
osprzęt sieciowy, aplikacje mobilne, komputery stacjonarne 
w tym komputery POS i komputery przenośne, maszyny li-
czące w tym kasy i kasoterminale, sprzęt przetwarzający dane, 
drukarki i inne urządzenia drukujące zawarte w tej klasie, pane-
le wizyjne oraz ich elementy, nośniki danych, sprzęt i akcesoria 
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), notesy 
elektroniczne, publikacje w formie elektronicznej do pobra-
nia, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach 
komputerowych, programy komputerowe w tym oprogra-
mowanie wykorzystujące mechanizmy sztucznej inteligen-
cji, oprogramowanie do obsługi spraw w urzędzie w formie 
elektronicznej, oprogramowanie do zarządzania procesami 
w przedsiębiorstwie a w szczególności: restauracją, cukiernią, 
lodziarnią, piekarnią, zakładem garmażeryjnymi, stołówką, 
płyty pamięci, sprzęt peryferyjny do komputerów, 42 Usługi 
umożliwiające dostęp do interakcyjnych komputerowych baz 
danych z zakresu biznesu, finansów oraz komputerowo zinte-
growanych systemów sprzedaży, oprogramowanie jako usłu-
ga obejmujące: oprogramowanie do zarządzania dokumenta-
mi, oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowa-
nie do zarządzania współpracy z urzędem, oprogramowanie 
do komunikacji w formie elektronicznej, oprogramowanie 
do zarządzania komunikacją w formie elektronicznej spraw 
urzędowych, oprogramowanie do zarządzania procesami biz-
nesowymi, oprogramowanie do zarządzania sprzedażą, opro-
gramowanie do zarządzania finansami i magazynem, opro-
gramowanie do zarządzania procesami w przedsiębiorstwie 
a szczególności: restauracją, cukiernią, lodziarnią, piekarnią, 
zakładem garmażeryjnym, stołówką, usługi w zakresie pro-
gramowania komputerowego, usługi doradztwa związane-
go ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, usługi 
w zakresie projektowania oprogramowania, usługowe opra-
cowanie programów komputerowych, wynajem programów 
komputerowych.

(210) 550733 (220) 2022 12 22
(731) MEDIWAY INTERNATIONAL SPÓŁKA 

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

(531) 26.01.16, 26.01.18,27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Produkty medycz-
ne, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki sanitarne 
stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe, Diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych, Substy-
tuty posiłków, żywność i napoje dietetyczne, przeznaczone 
do użytku medycznego, Suplementy diety, Plastry, Plastry 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Aerozole 
chłodzące do celów medycznych, Anestetyki [środki znie-
czulające], Balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
Balsamy do użytku medycznego, Bandaże opatrunkowe, 
Biologiczne preparaty do celów medycznych, Cement kost-
ny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Chirurgiczne 
materiały opatrunkowe, Detergenty do celów medycznych, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Eks-
trakty ziołowe do celów medycznych, Eliksiry [preparaty far-
maceutyczne], Gaza opatrunkowa, Gazy do celów medycz-
nych, Gąbka do ran, Implanty chirurgiczne składające się 
z żywych tkanek, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kap-
sułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne, Kompresy, Lecznicze 
preparaty toaletowe, Leki dla ludzi, Leki pomocnicze [wspie-
rające] do celów medycznych, Leki wzmacniające, Maści 
do celów farmaceutycznych, Materiały opatrunkowe, me-
dyczne, Mazidła, Mineralne suplementy diety, Mydła anty-
bakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Napoje 
stosowane w lecznictwie, Odżywcze suplementy diety, 
Okłady, Okrągłe podkładki na odciski stóp, Opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, Papier odczynnikowy do celów 
medycznych, Płyny do celów farmaceutycznych, Preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, Preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, Preparaty diagnostyczne, Preparaty do irygacji do ce-
lów medycznych, Preparaty do kąpieli do celów medycz-
nych, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne, Preparaty fitoterapeutyczne do ce-
lów medycznych, Preparaty nutraceutyczne do celów tera-
peutycznych lub medycznych, Preparaty organoterapeu-
tyczne, Preparaty tamujące krwawienie, Preparaty terapeu-
tyczne do kąpieli, Preparaty witaminowe, Przeszczepy [żywe 
tkanki], Radiologiczne substancje kontrastowe do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Sole do kąpieli 
do celów medycznych, Substancje radioaktywne do celów 
medycznych, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy wita-
minowe w postaci plastrów, Środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, Środki na odciski, Środki odkażające, Środki 
przeciwbólowe, Środki przeciwgorączkowe, Środki przeciw-
zapalne, Środki ściągające do celów medycznych, Wata 
do celów medycznych, Wypełniacze przestrzeni kostnej skła-
dające się z żywych tkanek, Wywary do celów farmaceutycz-
nych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Żele 
do masażu do celów medycznych, Żywność homogenizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność liofili-
zowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aparatura 
chirurgiczna, Aparatura medyczna, Instrumenty chirurgicz-
ne, Instrumenty medyczne, Artykuły ortopedyczne, Artykuły 
medyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
Urządzenia i instrumenty medyczne, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii, Specjalne meble do celów medycznych, Ana-
lizatory do użytku medycznego, Aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, Aparatura do radioterapii, Aparatura 
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do ce-
lów medycznych, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Arty-
kuły ortopedyczne, Balkoniki dla osób niepełnosprawnych, 
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Bandaże elastyczne, Bandaże ortopedyczne, Bandaże orto-
pedyczne na kolana, Bandaże ortopedyczne na stawy, Ban-
daże usztywniające, Biodegradowalne implanty do zespala-
nia kości, Boty do celów medycznych, Bransoletki przeciw-
reumatyczne, Bransolety do celów medycznych, Chirurgicz-
ne klamry, Chodziki do wspomagania poruszania się, Dmu-
chane poduszki do celów medycznych, Elektrody do użytku 
medycznego, Elektryczne pistolety do masażu, Galwaniczna 
aparatura terapeutyczna, Gorsety do celów medycznych, 
Implanty, Implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych 
materiałów, Jednorazowe okłady podgrzewane parą wodną 
do celów terapeutycznych, Kule inwalidzkie, Lasery do celów 
medycznych, Laski-czwórnogi do celów medycznych, Łóżka 
specjalnie skonstruowane do celów medycznych, Materace 
nadmuchiwane do celów medycznych, Meble wykonane 
specjalnie do celów medycznych, Nanoroboty do celów me-
dycznych, Narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, 
Nasadki do kul, Nożyczki chirurgiczne, Nożyki do odcisków, 
Obrączki przeciwreumatyczne, Obuwie ortotyczne, Opaski 
gipsowane do celów ortopedycznych, Opaski podtrzymują-
ce [bandaże], Pasy do celów medycznych, Pasy do celów 
medycznych, elektryczne, Pasy do celów ortopedycznych, 
Pasy galwaniczne do celów medycznych, Piły do celów chi-
rurgicznych, Plastry chłodzące do celów medycznych, Płytki 
do kości, Płytki kręgosłupowe [przyrządy medyczne], Płytki 
do umieszczania przezskórnego, Płytki stosowane przy ze-
spoleniu kości, Płytki chromatograficzne do użytku medycz-
nego, Płytki w postaci ortopedycznych przyrządów chirur-
gicznych, Płytki w postaci ortopedycznych implantów chi-
rurgicznych, Membranowe płytki do testów do użytku 
w diagnostyce medycznej, Membranowe płytki do testów 
do użytku w badaniach medycznych, Podgrzewane podkła-
dy, elektryczne, do celów leczniczych, Podkłady zapobiega-
jące odleżynom, Poduszki do celów medycznych, Pończo-
chy elastyczne do celów chirurgicznych, Pończochy prze-
ciwżylakowe, Protezy, Protezy biodegradowalne, Protezy 
do więzadeł, Wszczepialne protezy, Protezy kolan, Protezy 
kończyn, Protezy kości, Protezy medyczne, Protezy ortope-
dyczne, Protezy stawowe, Protezy stawów, Ortopedyczne 
protezy stawów biodrowych, Protezy do leczenia chirurgicz-
nego, Ortopedyczne wszczepialne protezy stawów, Protezy 
do leczenia medycznego, Protezy do przeszczepów do użyt-
ku w chirurgii, Protezy w postaci wkładów, Ortopedyczne 
protezy kości udowej, Protezy do chirurgii kostnej, Protezy 
do użytku w ścięgnach, Protezy stosowane do przeszcze-
pów kości, Materiały na implanty do użytku w chirurgii, Pro-
wadniki do celów medycznych, Przyrządy do cięcia stosowa-
ne w chirurgii, Roboty chirurgiczne, Separatory palców u nóg 
do celów ortopedycznych, Stoły do badań lekarskich, Stoły 
operacyjne, Szyny do użytku chirurgicznego, Śruby do kości, 
Śruby kompresyjne w postaci ortopedycznych implantów 
chirurgicznych, Śruby kompresyjne w postaci ortopedycz-
nych przyrządów chirurgicznych, Taśmy kinezjologiczne, 
Temblaki [bandaże podtrzymujące], Urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych do celów medycznych, Urządzenia do masażu, 
Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, 
Urządzenia dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, Wkładki 
na płaskostopie, Wkładki ortopedyczne, Wkładki z podpar-
ciem łuku stopy do obuwia, Wyciągi do celów medycznych, 
Wypełniacze przestrzeni kostnej wykonane z materiałów 
sztucznych, Zautomatyzowane kombinezony w postaci eg-
zoszkieletów do celów medycznych, 35 Administrowanie 
działalności gospodarczej, Aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania bizne-
sowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 

rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo biznesowe 
w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie da-
nych do -), Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prace biurowe, Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja 
filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, Przygoto-
wywanie badań dotyczących rentowności przedsiębiorstw, 
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Reklama, Rekrutacja personelu, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami me-
dycznymi, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi administracyjne w zakresie 
skierowań lekarza, Usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, Usługi handlu hurtowego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto-
rów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finanso-
wania, Usługi pośrednictwa biznesowego związane z koja-
rzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach z klien-
tami, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi przetwarzania 
danych [czynności biurowe], Usługi public relations, Usługi 
reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki 
na rzecz innych, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, 
Usługi świadczone przez podmioty zajmujące się reklamą, 
Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, Usługi umawia-
nia spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie admi-
nistracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargo-
we, Wyceny handlowe, Zarządzanie biznesowe programami 
refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie w działalno-
ści gospodarczej, Zdalne monitorowanie danych medycz-
nych do diagnozowania medycznego i leczenia, 44 Ambula-
toryjna opieka medyczna, Analizy medyczne związane z le-
czeniem osób, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia 
ludzi, Badania medyczne, Badania przesiewowe, Chiroprak-
tyka [nastawianie kręgosłupa], Chirurgia, Chirurgia plastycz-
na, Dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, Do-
pasowanie protez, Dopasowanie protez kończyn, Dopaso-
wanie przyrządów protetycznych, Dopasowanie sztucznych 
kończyn, przyrządów do protetyki i protez, Dopasowanie 
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urządzeń ortopedycznych, Doradztwo w zakresie żywienia 
i odżywiania, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczonej przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, Fizjoterapia, Informacja medyczna, Kliniki, Kliniki me-
dyczne, Konsultacje medyczne, Leczenie z zastosowaniem 
komórek uzyskanych w drodze hodowli, Masaż, Opieka me-
dyczna, Opieka zdrowotna, Opieka pielęgniarska, Organizo-
wanie leczenia medycznego, Ośrodki zdrowia, Placówki re-
konwalescencji, Pomoc medyczna, Poradnictwo medyczne, 
Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady 
w zakresie farmakologii, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
zdrowia, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowa-
dzanie badań medycznych, Rehabilitacja fizyczna, Sporzą-
dzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Świadcze-
nie pomocy medycznej, Świadczenie usług medycznych, 
Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Szpitale, 
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, Udostępnianie raportów dotyczących badań 
medycznych osób, Udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
Udzielanie informacji dotyczących medycyny, Udzielanie in-
formacji medycznej, Udzielanie informacji zdrowotnej, 
Udzielanie informacji związanych z leczeniem przemieszczo-
nych stawów, skręceń lub złamanych kości, Udzielanie infor-
macji związanych z usługami medycznymi, Udzielanie wia-
domości i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi analiz 
medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świad-
czone przez laboratoria medyczne, Usługi analiz medycz-
nych związane z leczeniem osób, Usługi badań medycznych, 
Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórkowych 
do celów transplantacji medycznej, Usługi diagnostyki me-
dycznej, Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycz-
nych, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze 
związane z usługami medycznymi, Usługi farmaceutyczne, 
Usługi fizjoterapii, Usługi informacyjne w zakresie opieki 
zdrowotnej, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycz-
nej, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik zdrowia, Usługi 
lekarskie, Usługi medyczne, Usługi oceny medycznej, Usługi 
oceny zdrowia, Usługi telemedyczne, Usługi w zakresie me-
dycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie szczepień, Usługi 
związane z bankami tkanek ludzkich, Wynajmowanie robo-
tów chirurgicznych, Wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Wynajem urządzeń medycznych, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego.
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(540) (znak słowny)
(540) mediway
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Produkty medycz-
ne, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki sanitarne 
stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe, Diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych, Substy-
tuty posiłków, żywność i napoje dietetyczne, przeznaczone 
do użytku medycznego, Suplementy diety, Plastry, Plastry 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Aerozole 
chłodzące do celów medycznych, Anestetyki [środki znie-
czulające], Balsamiczne preparaty do celów medycznych, 
Balsamy do użytku medycznego, Bandaże opatrunkowe, 
Biologiczne preparaty do celów medycznych, Cement kost-
ny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Chirurgiczne 
materiały opatrunkowe, Detergenty do celów medycznych, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-

nych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Eks-
trakty ziołowe do celów medycznych, Eliksiry [preparaty far-
maceutyczne], Gaza opatrunkowa, Gazy do celów medycz-
nych, Gąbka do ran, Implanty chirurgiczne składające się 
z żywych tkanek, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kap-
sułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne, Kompresy, Lecznicze 
preparaty toaletowe, Leki dla ludzi, Leki pomocnicze [wspie-
rające] do celów medycznych, Leki wzmacniające, Maści 
do celów farmaceutycznych, Materiały opatrunkowe, me-
dyczne, Mazidła, Mineralne suplementy diety, Mydła anty-
bakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Napoje 
stosowane w lecznictwie, Odżywcze suplementy diety, 
Okłady, Okrągłe podkładki na odciski stóp, Opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, Papier odczynnikowy do celów 
medycznych, Płyny do celów farmaceutycznych, Preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, Preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne, Preparaty diagnostyczne, Preparaty do irygacji do ce-
lów medycznych, Preparaty do kąpieli do celów medycz-
nych, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne, Preparaty fitoterapeutyczne do ce-
lów medycznych, Preparaty nutraceutyczne do celów tera-
peutycznych lub medycznych, Preparaty organoterapeu-
tyczne, Preparaty tamujące krwawienie, Preparaty terapeu-
tyczne do kąpieli, Preparaty witaminowe, Przeszczepy [żywe 
tkanki], Radiologiczne substancje kontrastowe do celów 
medycznych, Sole do celów medycznych, Sole do kąpieli 
do celów medycznych, Substancje radioaktywne do celów 
medycznych, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy wita-
minowe w postaci plastrów, Środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, Środki na odciski, Środki odkażające, Środki 
przeciwbólowe, Środki przeciwgorączkowe, Środki przeciw-
zapalne, Środki ściągające do celów medycznych, Wata 
do celów medycznych, Wypełniacze przestrzeni kostnej skła-
dające się z żywych tkanek, Wywary do celów farmaceutycz-
nych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Żele 
do masażu do celów medycznych, Żywność homogenizo-
wana przystosowana do celów medycznych, Żywność liofili-
zowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aparatura 
chirurgiczna, Aparatura medyczna, Instrumenty chirurgicz-
ne, Instrumenty medyczne, Artykuły ortopedyczne, Artykuły 
medyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
Urządzenia i instrumenty medyczne, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii, Specjalne meble do celów medycznych, Ana-
lizatory do użytku medycznego, Aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, Aparatura do radioterapii, Aparatura 
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do ce-
lów medycznych, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Arty-
kuły ortopedyczne, Balkoniki dla osób niepełnosprawnych, 
Bandaże elastyczne, Bandaże ortopedyczne, Bandaże orto-
pedyczne na kolana, Bandaże ortopedyczne na stawy, Ban-
daże usztywniające, Biodegradowalne implanty do zespala-
nia kości, Boty do celów medycznych, Bransoletki przeciw-
reumatyczne, Bransolety do celów medycznych, Chirurgicz-
ne klamry, Chodziki do wspomagania poruszania się, Dmu-
chane poduszki do celów medycznych, Elektrody do użytku 
medycznego, Elektryczne pistolety do masażu, Galwaniczna 
aparatura terapeutyczna, Gorsety do celów medycznych, 
Implanty, Implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych 
materiałów, Jednorazowe okłady podgrzewane parą wodną 
do celów terapeutycznych, Kule inwalidzkie, Lasery do celów 
medycznych, Laski-czwórnogi do celów medycznych, Łóżka 
specjalnie skonstruowane do celów medycznych, Materace 
nadmuchiwane do celów medycznych, Meble wykonane 
specjalnie do celów medycznych, Nanoroboty do celów me-
dycznych, Narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, 
Nasadki do kul, Nożyczki chirurgiczne, Nożyki do odcisków, 
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Obrączki przeciwreumatyczne, Obuwie ortotyczne, Opaski 
gipsowane do celów ortopedycznych, Opaski podtrzymują-
ce [bandaże], Pasy do celów medycznych, Pasy do celów 
medycznych, elektryczne, Pasy do celów ortopedycznych, 
Pasy galwaniczne do celów medycznych, Piły do celów chi-
rurgicznych, Plastry chłodzące do celów medycznych, Płytki 
do kości, Płytki kręgosłupowe [przyrządy medyczne], Płytki 
do umieszczania przezskórnego, Płytki stosowane przy ze-
spoleniu kości, Płytki chromatograficzne do użytku medycz-
nego, Płytki w postaci ortopedycznych przyrządów chirur-
gicznych, Płytki w postaci ortopedycznych implantów chi-
rurgicznych, Membranowe płytki do testów do użytku 
w diagnostyce medycznej, Membranowe płytki do testów 
do użytku w badaniach medycznych, Podgrzewane podkła-
dy, elektryczne, do celów leczniczych, Podkłady zapobiega-
jące odleżynom, Poduszki do celów medycznych, Pończo-
chy elastyczne do celów chirurgicznych, Pończochy prze-
ciwżylakowe, Protezy, Protezy biodegradowalne, Protezy 
do więzadeł, Wszczepialne protezy, Protezy kolan, Protezy 
kończyn, Protezy kości, Protezy medyczne, Protezy ortope-
dyczne, Protezy stawowe, Protezy stawów, Ortopedyczne 
protezy stawów biodrowych, Protezy do leczenia chirurgicz-
nego, Ortopedyczne wszczepialne protezy stawów, Protezy 
do leczenia medycznego, Protezy do przeszczepów do użyt-
ku w chirurgii, Protezy w postaci wkładów, Ortopedyczne 
protezy kości udowej, Protezy do chirurgii kostnej, Protezy 
do użytku w ścięgnach, Protezy stosowane do przeszcze-
pów kości, Materiały na implanty do użytku w chirurgii, Pro-
wadniki do celów medycznych, Przyrządy do cięcia stosowa-
ne w chirurgii, Roboty chirurgiczne, Separatory palców u nóg 
do celów ortopedycznych, Stoły do badań lekarskich, Stoły 
operacyjne, Szyny do użytku chirurgicznego, Śruby do kości, 
Śruby kompresyjne w postaci ortopedycznych implantów 
chirurgicznych, Śruby kompresyjne w postaci ortopedycz-
nych przyrządów chirurgicznych, Taśmy kinezjologiczne, 
Temblaki [bandaże podtrzymujące], Urządzenia do ćwiczeń 
fizycznych do celów medycznych, Urządzenia do masażu, 
Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, 
Urządzenia dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, Wkładki 
na płaskostopie, Wkładki ortopedyczne, Wkładki z podpar-
ciem łuku stopy do obuwia, Wyciągi do celów medycznych, 
Wypełniacze przestrzeni kostnej wykonane z materiałów 
sztucznych, Zautomatyzowane kombinezony w postaci eg-
zoszkieletów do celów medycznych, 35 Administrowanie 
działalności gospodarczej, Aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania bizne-
sowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo biznesowe 
w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie da-
nych do -), Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prace biurowe, Prezentowanie produk-

tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja 
filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, Przygoto-
wywanie badań dotyczących rentowności przedsiębiorstw, 
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Reklama, Rekrutacja personelu, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami me-
dycznymi, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi administracyjne w zakresie 
skierowań lekarza, Usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, Usługi handlu hurtowego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto-
rów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finanso-
wania, Usługi pośrednictwa biznesowego związane z koja-
rzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach z klien-
tami, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi przetwarzania 
danych [czynności biurowe], Usługi public relations, Usługi 
reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki 
na rzecz innych, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, 
Usługi świadczone przez podmioty zajmujące się reklamą, 
Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, Usługi umawia-
nia spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie admi-
nistracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargo-
we, Wyceny handlowe, Zarządzanie biznesowe programami 
refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie w działalno-
ści gospodarczej, Zdalne monitorowanie danych medycz-
nych do diagnozowania medycznego i leczenia, 44 Ambula-
toryjna opieka medyczna, Analizy medyczne związane z le-
czeniem osób, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia 
ludzi, Badania medyczne, Badania przesiewowe, Chiroprak-
tyka [nastawianie kręgosłupa], Chirurgia, Chirurgia plastycz-
na, Dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, Do-
pasowanie protez, Dopasowanie protez kończyn, Dopaso-
wanie przyrządów protetycznych, Dopasowanie sztucznych 
kończyn, przyrządów do protetyki i protez, Dopasowanie 
urządzeń ortopedycznych, Doradztwo w zakresie żywienia 
i odżywiania, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczonej przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, Fizjoterapia, Informacja medyczna, Kliniki, Kliniki me-
dyczne, Konsultacje medyczne, Leczenie z zastosowaniem 
komórek uzyskanych w drodze hodowli, Masaż, Opieka me-
dyczna, Opieka zdrowotna, Opieka pielęgniarska, Organizo-
wanie leczenia medycznego, Ośrodki zdrowia, Placówki re-
konwalescencji, Pomoc medyczna, Poradnictwo medyczne, 
Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady 
w zakresie farmakologii, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
zdrowia, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowa-
dzanie badań medycznych, Rehabilitacja fizyczna, Sporzą-
dzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Świadcze-
nie pomocy medycznej, Świadczenie usług medycznych, 
Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Szpitale, 
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki 
zdrowotnej, Udostępnianie raportów dotyczących badań 
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medycznych osób, Udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
Udzielanie informacji dotyczących medycyny, Udzielanie in-
formacji medycznej, Udzielanie informacji zdrowotnej, 
Udzielanie informacji związanych z leczeniem przemieszczo-
nych stawów, skręceń lub złamanych kości, Udzielanie infor-
macji związanych z usługami medycznymi, Udzielanie wia-
domości i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi analiz 
medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świad-
czone przez laboratoria medyczne, Usługi analiz medycz-
nych związane z leczeniem osób, Usługi badań medycznych, 
Usługi banków krwi, Usługi banku kultur komórkowych 
do celów transplantacji medycznej, Usługi diagnostyki me-
dycznej, Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycz-
nych, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze 
związane z usługami medycznymi, Usługi farmaceutyczne, 
Usługi fizjoterapii, Usługi informacyjne w zakresie opieki 
zdrowotnej, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycz-
nej, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik zdrowia, Usługi 
lekarskie, Usługi medyczne, Usługi oceny medycznej, Usługi 
oceny zdrowia, Usługi telemedyczne, Usługi w zakresie me-
dycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie szczepień, Usługi 
związane z bankami tkanek ludzkich, Wynajmowanie robo-
tów chirurgicznych, Wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Wynajem urządzeń medycznych, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego.

(210) 550736 (220) 2022 12 22
(731) TABOR DOMINIK CAFELEK, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) CAFELEK
(510), (511) 43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Oferowanie żywności i napojów dla 
gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Usługi barów i restauracji, Usłu-
gi barów kawowych, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usłu-
gi restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.

(210) 550737 (220) 2022 12 22
(731) STRASZAK ARTUR, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aquaquest

(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) 
[budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, Zbior-
niki metalowe, 7 Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], 
11 Instalacje do dystrybucji wody, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Instalacje do uzdatniania wody, Instalacje do zaopa-
trywania w wodę, Sterylizatory do wody, Urządzenia do fil-
trowania wody, Urządzenia do ujęcia wody, Urządzenia i ma-
szyny do uzdatniania wody, Urządzenia jonizujące do oczysz-
czania powietrza lub wody, 17 Bariery pływające zatrzymujące 
zanieczyszczenia, 19 Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe, 

Altany [konstrukcje niemetalowe], Niemetalowe konstrukcje 
szklarni, Zbiorniki murowane, Wolnostojące niemetalowe 
konstrukcje chroniące przed słońcem, 37 Budownictwo, In-
stalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Usługi hy-
drauliczne.

(210) 550738 (220) 2022 12 22
(731) STRASZAK ARTUR, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Aquaquest
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) 
[budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, Zbior-
niki metalowe, 7 Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], 
11 Instalacje do dystrybucji wody, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Instalacje do uzdatniania wody, Instalacje do zaopa-
trywania w wodę, Sterylizatory do wody, Urządzenia do filtro-
wania wody, Urządzenia do ujęcia wody, Urządzenia i maszyny 
do uzdatniania wody, Urządzenia jonizujące do oczyszczania 
powietrza lub wody, 17 Bariery pływające zatrzymujące za-
nieczyszczenia, 19 Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe, 
Altany [konstrukcje niemetalowe], Niemetalowe konstrukcje 
szklarni, Zbiorniki murowane, Wolnostojące niemetalowe 
konstrukcje chroniące przed słońcem, 37 Budownictwo, In-
stalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Usługi hy-
drauliczne.

(210) 550745 (220) 2022 12 22
(731) ŻAK MARTA SZARA EMINENCJA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AURA STUDIO tatuaże i sztuka
(510), (511) 44 Usługi z zakresu sztuki zdobienia ciała, tatu-
aże, piercing, usuwanie tatuażu.

(210) 550765 (220) 2022 12 27
(731) ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM  

SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) K43
(510), (511) 13 Materiały wybuchowe.

(210) 550766 (220) 2022 12 27
(731) ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM  

SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) TBX-NW12
(510), (511) 13 Materiały wybuchowe.

(210) 550768 (220) 2022 12 27
(731) BUDRECKA IZABELA ZAKŁAD OPTYCZNY, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optyk Izabela Dobrze Cię widzieć!

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Prowadzenie sklepu, w tym sklepu interne-
towego w zakresie: oprawki do okularów, szkła do okularów, 
szkła korekcyjne, szkła kontaktowe, części i akcesoria do oku-
larów, pojemniczki na szkła kontaktowe, preparaty do kon-
serwowania i czyszczenia soczewek, urządzenia i instrumen-
ty optyczne, roztwory dezynfekujące, roztwory do czysz-
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czenia, dezynfekcji i przechowywania szkieł kontaktowych, 
roztwory do przemywania oczu, sztuczne łzy i roztwory soli 
fizjologicznej, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży 
wymienionych towarów, 40 Usługi szlifierstwa optycznego, 
Obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, Szlifo-
wanie soczewek optycznych, Szlifowanie szkła optycznego, 
Powlekanie soczewek optycznych, Obróbka komponentów 
optycznych w celu zmiany właściwości optycznych, Obrób-
ka soczewek w celu zmiany właściwości optycznych, Wytwa-
rzanie soczewek okularowych na zamówienie, Przetwarzanie 
soczewek optycznych w celu spełnienia indywidualnych wy-
magań, Nakładanie cienkich powłok foliowych na elementy 
optyczne, 44 Usługi optyczne, Usługi dopasowywania okula-
rów, Dopasowywanie soczewek optycznych, Usługi badania 
wzroku [zakłady optyczne], Komputerowe badanie wzroku, 
Usługi kosmetyki okulistycznej, Usługi optometryczne.

(210) 550780 (220) 2022 12 28
(731) ZOBEK JULIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stile di Strada

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, 
Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Przyrządy do mie-
rzenia czasu, 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Parasole i parasolki, 25 Czę-
ści odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, 
Odzież, 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla-
my, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wyna-
jem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów 
na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, 
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie do-
tyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach 
reklamowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi aukcyjne, 
Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz 
danych, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w od-
niesieniu do napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane 
z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż 
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż 
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 

zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, Usługi bezobsługowych sklepów 
detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi detaliczne 
związane z nożami kuchennymi, Administrowanie i organi-
zacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenu-
meratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie sprzeda-
żą, Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe 
i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Analiza 
cen, promowanie i sprzedaż usług i towaru w mediach spo-
łecznościowych.

(210) 550788 (220) 2022 12 28
(731) LENARD KAROLINA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Psitulasek

(531) 02.09.01, 02.05.08, 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01
(510), (511) 18 Skórzane smycze, Smycze dla zwierząt, Smy-
cze dla psów, Smycze dla zwierząt domowych, Dozowniki 
worków na psie odchody przystosowane do użycia ze smy-
czą, Odzież dla zwierząt, Ubranka dla zwierząt, Uprzęże dla 
zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Obroże dla zwierząt, Obroże 
dla zwierząt domowych, Stroje dla zwierząt domowych.

(210) 550789 (220) 2022 12 28
(731) MEDSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medso

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 550826 (220) 2022 12 28
(731) ZUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIORI PASTA E PIZZA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
26.01.01, 26.01.04, 26.01.20

(510), (511) 43 Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Ser-
wowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Za-
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Rezerwacja 
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stolików w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach.

(210) 550827 (220) 2022 12 28
(731) ZUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Fiori Pasta e Pizza
(510), (511) 43 Zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Rezerwacja stolików w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi rezer-
wacji miejsc w restauracjach.

(210) 550863 (220) 2022 12 29
(731) ORŁANOWSKI PIOTR DNC PHU, Namysłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FiTONATURA

(531) 26.04.05, 26.04.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, Usługi sklepów detalicznych online związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczy-
mi, 39 Pakowanie produktów, Pakowanie produktów spo-
żywczych.

(210) 550915 (220) 2022 12 31
(731) ZAWALI MILENA STUDIO REKLAMY ADGRAPE, 

Gostkowo
(540) (znak słowny)
(540) YUKOCOSY
(510), (511) 20 Meble dla zwierząt domowych, Meble i akce-
soria meblowe wyposażenia domu, Meble domowe, biuro-
we i ogrodowe.

(210) 550969 (220) 2023 01 02
(731) GŁÓWCZYK ŁUKASZ MŁODY ODKRYWCA, Sędzisław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Młody Odkrywca

(531) 01.05.07, 01.05.01, 02.01.23, 24.07.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Publi-
kacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja 

kalendarzy, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja 
multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja treści re-
dakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie dokumentów z dziedziny 
szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Pu-
blikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie fotografii, Publi-
kowanie książek edukacyjnych, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, Publikowanie ulotek, Usługi związane z pi-
saniem scenariuszy, Usługi w zakresie salonów gier w szachy, 
Administrowanie [organizacja] konkursami, Administrowanie 
[organizacja] zawodami, Konkursy (Organizowanie -) [eduka-
cja lub rozrywka], Organizacja i przeprowadzanie zawodów 
sportowych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organi-
zacja turniejów sportowych, Organizacja turniejów szacho-
wych, Organizowanie gier, Organizowanie gier i konkursów, 
Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowanie 
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywko-
wych], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów [szkolenia], Organizowanie konkursów edukacyjnych, 
Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub roz-
rywkowych, Organizowanie konkursów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 
Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organi-
zowanie wystaw do celów rozrywkowych, Organizowanie 
wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizowanie zawodów, Nagry-
wanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja filmów 
szkoleniowych, Produkcja filmów w celach rozrywkowych, 
Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Edukacja, Eduka-
cja [nauczanie], Edukacja przedszkolna, Edukacja sportowa, 
Edukacja religijna, Edukacja w dziedzinie informatyki, Eduka-
cja w dziedzinie posługiwania się komputerami, Gimnastyka 
(Instrukcje -), Informacje dotyczące edukacji sportowej, Kursy 
szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, Nauczanie chińskich 
sztuk walki, Nauczanie gry w piłkę nożną, Nauczanie języków 
obcych, Nauczanie przedszkolne, Nauczanie w dziedzinie 
wychowania fizycznego, Opracowywanie materiałów edu-
kacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkolenio-
wych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, 
Organizacja szkoleń, Organizacja zajęć, Organizowanie edu-
kacyjnych wycieczek z przewodnikiem, Organizowanie festi-
wali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie], Pokazy edukacyjne, Przedszkola, Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia komputerowe, Usługi edukacyjne 
dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi przedszkoli, Usługi 
przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub 
rozrywka], Usługi szkół, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Obozy sportowe (Organizowanie -), Obozy 
sportowe, Organizacja imprez sportowych, Organizowanie 
imprez sportowych, Organizowanie imprez sportowych, za-
wodów i turniejów sportowych, Sędziowanie sportowe, Or-
ganizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Usługi 
festiwali muzycznych, Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi 
rozrywkowe w postaci pokazów w parkach rozrywki, Usłu-
gi rekreacyjne, Wynajem dmuchanych domów do skakania, 
Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Ad-
ministrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Centra 
rozrywki, Informacja o imprezach rozrywkowych, Malowa-
nie twarzy, Nauczanie i szkolenia, Organizacja aktywności 
edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności 
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sportowych na obozach letnich, Organizacja aktywności 
kulturalnych na obozach letnich, Organizowanie festiwali 
w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali do celów 
rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach rozrywko-
wych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, 
Organizowanie konkursów, Organizowanie lokalnych wy-
darzeń kulturalnych, Planowanie i przeprowadzanie imprez 
[rozrywka], Planowanie przyjęć, Planowanie przyjęć [rozryw-
ka], Planowanie specjalnych imprez, Planowanie widowisk, 

Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach 
o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, Świadczenie 
usług rozrywkowych dla dzieci, Szkolenia ruchowe dla dzieci, 
Usługi planowania przyjęć, Usługi prowadzących uroczysto-
ści w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, Usługi rozrywko-
we, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe świad-
czone dla dzieci, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[rozrywka], Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Usługi 
w zakresie rekreacji.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 548475, 549367, 549499, 549553, 550055, 550435

2 548475, 549215, 549719, 550439, 550441, 550444, 550446, 550500, 550508

3 547728, 547884, 548808, 548810, 549107, 549151, 550197, 550217, 550384, 550435, 550460, 550487, 550508, 
550528, 550529, 550624

4 547884, 549107, 550348

5 539686, 539687, 539921, 547728, 547884, 547908, 548808, 548810, 548909, 549107, 549367, 549499, 549884, 
549885, 550029, 550030, 550032, 550173, 550197, 550217, 550387, 550401, 550471, 550473, 550474, 550475, 
550477, 550511, 550512, 550516, 550630, 550733, 550734, 550789

6 519955, 548801, 548979, 550396, 550415, 550435, 550447, 550551, 550634, 550737, 550738

7 541978, 550055, 550435, 550465, 550468, 550705, 550737, 550738

8 549900, 550435, 550460, 550541, 550542, 550624

9 541978, 542684, 542686, 542688, 544144, 546158, 547403, 547744, 549313, 549447, 549553, 549653, 549654, 
549655, 549900, 550179, 550338, 550435, 550454, 550459, 550469, 550477, 550488, 550494, 550497, 550501, 
550586, 550606, 550631, 550656, 550730, 550732

10 550370, 550477, 550733, 550734

11 519955, 541192, 547884, 549900, 549901, 550402, 550461, 550462, 550465, 550466, 550467, 550468, 550737, 
550738

12 513170, 540995, 547197, 549303, 549836, 550046, 550055, 550415, 550521

13 550765, 550766

14 547884, 548232, 550780

15 547884

16 542684, 542686, 542688, 546866, 547884, 548763, 548979, 548985, 550046, 550179, 550435, 550439, 550441, 
550444, 550445, 550446, 550657

17 548475, 550435, 550465, 550500, 550737, 550738

18 547333, 547334, 549900, 550062, 550780, 550788

19 519955, 548873, 549348, 549993, 550057, 550063, 550064, 550067, 550168, 550356, 550357, 550396, 550634, 
550737, 550738

20 547884, 550396, 550513, 550521, 550616, 550619, 550620, 550622, 550623, 550915

21 547333, 547334, 547884, 548979, 549018, 549604, 549900, 550435

22 550435

24 550396

25 544360, 547822, 547884, 549606, 550021, 550046, 550100, 550130, 550131, 550262, 550536, 550712, 550780

26 545775, 547884

27 532587

28 544360, 549303, 549520, 550262, 550404, 550405, 550521, 550524, 550525, 550656, 550712

29 543181, 545793, 545794, 545795, 545796, 549458, 549604, 549930, 549931, 550511, 550512, 550535

30 506837, 547805, 547908, 548051, 548827, 549368, 549458, 549604, 550440, 550442, 550443, 550511, 550512, 
550703, 550704

31 550093, 550518

32 549604, 549884, 549885, 549930, 549931, 550483, 550511, 550512, 550652

33 548621, 548828, 548829, 548830, 549604, 550538, 550539, 550540, 550652
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34 549553

35 513170, 542684, 542686, 542688, 543181, 544360, 545270, 546866, 547197, 547333, 547334, 547403, 547417, 
547744, 548053, 548219, 548232, 548810, 549076, 549081, 549107, 549313, 549388, 549575, 549653, 549654, 
549655, 549681, 549726, 549901, 549977, 549983, 549990, 550020, 550029, 550030, 550046, 550055, 550100, 
550107, 550168, 550192, 550193, 550196, 550259, 550322, 550338, 550347, 550383, 550391, 550404, 550405, 
550415, 550438, 550439, 550441, 550444, 550446, 550454, 550471, 550506, 550511, 550512, 550513, 550541, 
550542, 550543, 550545, 550546, 550566, 550579, 550615, 550624, 550627, 550703, 550704, 550711, 550712, 
550733, 550734, 550768, 550780, 550863

36 547417, 547744, 548801, 549551, 549556, 549658, 549977, 550259, 550322, 550332, 550404, 550405, 550506, 
550566, 550627

37 541192, 547417, 549658, 549901, 550192, 550193, 550196, 550322, 550334, 550336, 550337, 550340, 550344, 
550391, 550431, 550438, 550447, 550543, 550551, 550598, 550627, 550634, 550737, 550738

38 542684, 542686, 542688, 546866, 547333, 547334, 549313, 549653, 549654, 549655, 550046, 550338, 550454, 
550545

39 513170, 548219, 549604, 549658, 549836, 550107, 550334, 550336, 550337, 550340, 550344, 550579, 550863

40 542684, 542686, 542688, 549901, 550107, 550192, 550193, 550196, 550334, 550336, 550337, 550340, 550344, 
550369, 550657, 550768

41 513170, 530730, 539059, 539060, 539062, 542684, 542686, 542688, 544360, 546866, 547141, 547142, 547333, 
547334, 548053, 548621, 548985, 549081, 549313, 549330, 549379, 549575, 549653, 549654, 549655, 549658, 
549726, 549976, 549977, 549983, 549990, 550013, 550020, 550046, 550132, 550179, 550320, 550338, 550361, 
550368, 550404, 550405, 550438, 550445, 550469, 550545, 550566, 550601, 550605, 550624, 550969

42 541978, 544144, 547417, 549313, 549447, 549653, 549654, 549655, 550322, 550469, 550488, 550497, 550501, 
550586, 550601, 550616, 550619, 550620, 550622, 550623, 550716, 550730, 550732

43 506837, 513170, 539059, 539060, 539062, 547141, 547142, 548621, 549081, 549604, 550041, 550107, 550321, 
550332, 550404, 550405, 550430, 550434, 550570, 550617, 550628, 550673, 550703, 550704, 550736, 550826, 
550827

44 545775, 549153, 549658, 550013, 550037, 550132, 550320, 550334, 550336, 550337, 550340, 550344, 550452, 
550460, 550482, 550498, 550586, 550601, 550605, 550624, 550733, 550734, 550745, 550768

45 542684, 542686, 542688, 547744, 548219, 548985, 549330, 549658, 550020, 550179, 550601
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1993 DENTUS CENTRUM STOMATOLOGII 550482

22 BEAUTY ZONE Anna OBUKHOVSKA 545775

5 P 550320

AA WINGS OF COLOR WONDER BLUSH 550384

AcuPro 550619

AcuStixx 550620

AKADEMICKIE RADIO LUZ 91.6FM 547333

AKADEMICKIE RADIO LUZ 91.6FM 547334

AKTYWNA CZĘSTOCHOWA 550545

ALTARAN 550032

ALTECH 550192

ALTECH 550193

ap agropula Nagrody kiełkują  
z każdym punktem 550055

apteka FIT www.apteka.fit 548810

AQUA HABITAT 550518

Aqua Plus 549303

aquaquest 550737

Aquaquest 550738

ASTON PARK 539062

ATHLETIC SPORT 550528

AURA STUDIO tatuaże i sztuka 550745

Autopay 550383

B - LUXURY 550615

b 542688

BakeryPos 550732

Bananowa Szklarnia 550041

BĘDĘ GRAŁ WGRE.PL 550656

Biofixer-N 549499

Biopronil 550173

BIZON 550483

BL BUKOWY LAS 542684

BLAAR 550131

BLACHODACHÓWKA CORTINA 550447

BoDruk 550657

Bomelite 550551

BORDER GOLD BORDER COLLIES 550452

Boska Nioska 550445

BUKOWY LAS 542686

Buttons 550179

BYŚ RECYKLING 550334

BYŚ RECYKLING 550336

BYŚ RECYKLING 550337

BYŚ 550344

CAFELEK 550736

CALDENA – SYNERGIA NATURY Z NAUKĄ 549367

Carpathia polskie podłogi hybrydowe 549993

CASA DE LA MUSICA 547141

CASA DE LA MUSICA 547142

Catering Blue 550617

Catering Blue 550628

CENTRE 549976

CENTRE 549977

CENTRUM UNITAS 549330

Centrum Wiedzy i Rozwoju PGE 549575

CHRUM-CHRUM CHRUU  
CHRUPKI KUKURYDZIANE paczka  
SMAK BEKONOWE 550440

CIN&CIN Bianco Autorska receptura  
enologa Ambra 550538

CIN&CIN Lemon Cini Autorska receptura  
enologa Ambra 550539

CIN&CIN Rosso Autorska receptura  
enologa Ambra 550540

Color Laboratory MD 550439

COLOR LABORATORY 550446

COMMUNITY Development 547417

ConScape 550623

consultoris.pl 550716

Cosmeticum. 548808

CubiSound 550616

CUTEZILLA 550712

CZOSNEK i OLIWA 550570

Dark Rose FASHION 550100

Divertix 548909

DOMI MEBLE 550513

Driver CE 548219

ecoco 549018

E-FLOW YOUR BOATS IN YOUR CONTROL 550631

EMKA 550107

Epicom 548763

EtE 541978

eva sun 550217

EXME 549151

Eyebar 550460

eZebra 550711

F 550541

Faktoria 550259

FASON 550652

Fatoslimin 550197

FAZO 550579
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FemFin 550566

FINER EATERS 550512

FIORI PASTA E PIZZA 550826

Fiori Pasta e Pizza 550827

FiTONATURA 550863

foge 548873

FoodPos 550730

Frezy.pl 550542

FRONTERM 550168

GastroChef 550546

GENETiCO 550601

geo mat 544144

GRUPA CSV TECHNOLOGIE LAKIERNICZE 548475

GRYZOZAURY 550524

GRYZOZAURY 550525

GWARDIA Warszawa 549379

H 550332

heatking 550543

helios media 550347

HEMAWI 550415

hola hola 550321

HONY MOOD 550511

I LOVE BURGER 550673

I LOVE YOU PMU 550605

i.PL 546866

IASO 550430

IASO 550434

IBUM 539921

insmed 549551

ins-med 549556

INTENS 532587

INVEO 550508

INWEMER part the B+N group 549658

JBB Bałdyga KIEŁBASA ŁYSECKA  
z szynką PYSZNA do KANAPEK 543181

JÓZEF PRZYBYŁA A.D. 2009 

Nektar Ziemi Pszczyńskiej  
MIÓD PITNY TRÓJNIAK 548830

K’NEX 549520

K43 550765

KIERMASH 550368

Kizzers by SFD SMACZNA KAWUSIA 549368

Klönberg 549900

KLOO 550487

Kolmax 550021

KOOP Ze Smakiem 549388

krasnystaw naturalnie 549081

KTHBUDOWNICTWO 550598

KUKURYKU CHRUU  
CHRUPKI KUKURYDZIANE paczka  
SMAK ZIELONA CEBULKA 550442

Lamami 547822

LEDOLUX POLAND 550462

LEDOLUX POLAND 550467

LEDOLUX 550461

LEDOLUX 550466

LEIER STRONG 549348

LIGHT SWORD LENS 550477

Liviers PROFESSIONAL 549719

LooBeeTo 549076

Lubovit 550473

Lubovit 550474

Lubovit 550475

LUCKY WIN CASINO 550405

Łowcy Słów 550013

m mediway 550733

Makandulo 550348

mama zone 550046

MANUFAKTURA MAKARONIKÓW 2021 R. 547805

ManufakturaFlag.pl 550396

MAREN 539060

MASTON 539059

maya boo 547884

mediway 550734

medso 550789

mellow by SARA 550062

Mięsne Kąski MIĘSNE SMACZKI  
DLA PSÓW I KOTÓW 550093

Młody Odkrywca 550969

MOC NATURY. MOC DOBREGO. 548051

MONCANA 549458

MONUMENT 550322

MS-GD 550521

MultiRolo 550391

naSwoim.com.pl 549901

natu.care 550471

Nekko WITH LOVE 550516

NEXT PROFESSIONAL 550435

NIE JESTEŚ SAM/A Kampania społeczna  
na rzecz osób chorych na epilepsję 549726

NIE JESTEŚ SAM/A Kampania społeczna  
na rzecz osób chorych na epilepsję 549983

NIE JESTEŚ SAM/A Kampania społeczna  
na rzecz osób chorych na epilepsję 549990

NIEWINNOŚĆ WINE BAR 548621

Non Solo Pizza 506837

Nosoherb 550630

NSM 550536

O3OZON 519955

ODWIERTY.EU 541192

Oh! Jello 547908

Optyk Izabela Dobrze Cię widzieć! 550768

OXYS 550606
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O-ŻESZ-TY! CHRUU  
CHRUPKI KUKURYDZIANE  
paczka ORZECHOWE 550443

PanAsia FISH & ASIAN FOOD 549604

PAPAFI 550469

PARABIS 539686

PATEXPERT 550497

PATeXpert 550501

Perły Księżnej Daisy 548827

PINKYPOD 549553

POMPER 550465

POMPIAK 550468

PRAWNE SPRAWY 550454

PRO BODEN 550057

PRO BODEN 550063

PRO BODEN 550064

PRO BODEN 550067

ProfiInk 550444

ProfiJet 550441

Psitulasek 550788

PUPMT 4 INDUSTRY 549447

Pure essence 549107

QRS QUALITY REFINISH SYSTEM 549215

rarity 550624

REBARZERO 548801

REDRUBIN 548232

REGEN 550369

REGIONAL PRODUCT OF SILESIA,  
POLAND KSIĄŻE HENRYK XI WÓDKA  
LEGENDARY PREMIUM QUALITY  
Limited Edition 548829

REGIONAL PRODUCT OF SILESIA,  
POLAND KSIĘŻNA DAISY STOKROTKA  
LIKIER LEGENDARY PREMIUM QUALITY  
Limited Edition 548828

REPAINTER 550438

RHINO 550705

Rule Out 549606

Runyes 550370

SafeSpot 550622

SGU GROUP UBEZPIECZENIA 550506

Skyr jogurt pitny 550535

SLT RENTAL 550196

SŁODKA PANI 550703

SŁODKA PANI 550704

SMART KID 547197

SOKOŁÓW KABANOSY ARGENTYŃSKIE  
185 G MIĘSA NA 100 G PRODUKTU  
wysoka zawartość białka BEZ DODATKU  
FOSFORANÓW 545793

SOKOŁÓW KABANOSY FRANCUSKIE  
185 G MIĘSA NA 100 G PRODUKTU  
wysoka zawartość białka BEZ DODATKU  
FOSFORANÓW 545794

SOKOŁÓW KABANOSY HISZPAŃSKIE  
182 G MIĘSA NA 100 G PRODUKTU  
wysoka zawartośc białka BEZ DODATKU  
FOSFORANÓW 545795

SOKOŁÓW KABANOSY POLSKIE 185 G  
MIĘSA NA 100 G PRODUKTU  
wysoka zawartość białka BEZ DODATKU  
FOSFORANÓW 545796

SOMA & SOUL COSMETOLOGY & SPA 550498

SOUL KOZAK 540995

SPOKÓJ W GŁOWIE 550037

SPPG STOWARZYSZENIE POLSCY  
PROFESJONALNI GENEALODZY 548985

STEELSHOT 549681

STH JESSICA KUTERA STEP TO HEALTH 550361

Stile di Strada 550780

STRAŻNIK TWOJEGO SERCA,  
KOŚCI I ODPORNOŚCI OLIMP LABS 550030

STRAŻNIK TWOJEGO SERCA,  
KOŚCI I ODPORNOŚCI 550029

STREFA CARDIO 549654

Strefa cardio 549655

STUDIO NIERUCHOMOŚCI 550627

suerox 549884

SUEROX 549885

SUMOGRIP 550357

SUMOHEXA 550356

SZCZECIN znany i historyczny 548053

SZKOLTEX Daniel Sochacki 549153

Świeżowski 548979

T TURCUS 550020

Tajemnice karmy 530730

TAMIC 539687

TATRY SUPER SKI 513170

TBX-NW12 550766

TC Media 545270

TEMPER BUDOWA 550431

THE KIDS ZONE 550262

THERMOCHEM 550500

TK Cosmetology 550132

TROPHOMIEL 550387

TVN24 dzień na żywo 549313

tvn24 dzień na żywo 549653

varmero 550402

VeloBank 547744

VERNE 549836

VITAL POWER 550529

VITO 550634

WELLGURT 549931

WELLPOD 549930

WETU 550494

WIC RESET CONNECT 550459

WIN CASINO 550404
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Wołomin pozytywny 544360

workeo part time jobs 547403

X-ONE 550488

YOU 550401

YUKOCOSY 550915

zależy co 546158

ziaja naturalnie nawilżamy 547728

ŻEGLUJ ! 550338



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.

1171112 STROGANOV STEAK HOUSE (2022 11 14) 43,
1187275 SYNAPSA (2013 09 30, 2013 08 30) 5
1334583 NEW WORLD POLO HOPEFUL TOMORROWS 

(2022 12 09)
CFE: 02.01.08, 21.03.07, 27.01.01 25, 35

1704161 LASER BARKING (2022 11 07)
CFE: 01.15.09, 26.01.03, 
27.05.01

7, 10, 14, 40, 42

1704196 HYUNDAI (2022 11 14, 2022 05 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 28

1704199 H (2022 11 16, 2022 05 18)
CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 37

1704200 HYUNDAI (2022 11 08, 2022 05 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 25

1704201 HYUNDAI (2022 11 16, 2022 05 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 16

1704202 HYUNDAI (2022 11 09)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 18

1704231 H (2022 10 06, 2022 04 08)
CFE: 24.11.18, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.04 7

1704377 CHEVALIER DUVALL 
(2022 10 11, 2022 07 21)

30, 33

1704393 #WE LOVE FRESH (2022 07 21, 2022 06 01)
CFE: 24.17.25, 26.13.01, 27.01.01, 27.05.01 35

1704434 HYUNDAI (2022 11 07, 2022 05 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 45

1704452 Royal Kaak (2022 04 19, 2021 10 20)
CFE: 01.01.01, 24.15.21, 
26.04.04, 29.01.14

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

1704547 H (2022 11 09, 2022 05 17)
CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 10

1704611 DAMIVAL (2022 11 16, 2022 08 23) 1
1704760 SCHWEPPES (2022 12 01, 2022 11 10) 33
1704795 H (2022 11 11, 2022 05 20)

CFE: 24.11.18, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04 45
1704812 SPIDER CASINO MANAGEMENT SYSTEM 

(2022 07 14, 2022 01 18)
CFE: 26.03.23, 27.05.01, 
29.01.12

9, 28, 37, 38, 41, 42

1704820 ALPHATOP (2022 10 05, 2022 04 05)
CFE: 25.12.03, 27.05.01, 29.01.12 35, 41

1704826 BEDANNER (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1704827 BOZITEDIN (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1704985 SANGASEPT (2022 10 13, 2022 04 19) 10
1705042 CERA BARRIER (2022 11 16) 3
1705135 XPERT LINK  

(2022 07 25, 2022 01 25)
35, 41, 44

1705232 LURENSODIN (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705233 DALDINOMIN (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705234 PARIBARENZ (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705235 DAVOLEN (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705236 MIPATEN (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705237 RAVEFFIN (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705238 ENNEROVAN (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705239 SKENTARON (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705240 SORPOTIX (2022 11 04, 2022 09 13) 5
1705349 bpi URBAN SHAPERS (2022 10 13, 2022 07 25)

CFE: 01.01.02, 26.04.09, 26.11.01, 
26.13.25, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13

36, 37

1705373 LaserBarking (2022 11 07) 7, 10, 14, 40, 42



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1704611 

3  1705042 

5  1187275, 1704826, 1704827, 1705232, 1705233, 1705234, 1705235,
 1705236, 1705237, 1705238, 1705239, 1705240 

6  1704452 

7  1704161, 1704231, 1704452, 1705373 

8  1704452 

9  1704452, 1704812 

10  1704161, 1704547, 1704985, 1705373 

11  1704452 

14  1704161, 1705373 

16  1704201 

18  1704202 

19  1704452 

21  1704452 

25  1334583, 1704200 

28  1704196, 1704812 

30  1704377 

33  1704377, 1704760 

35  1334583, 1704393, 1704452, 1704820, 1705135 

36  1705349 

37  1704199, 1704452, 1704812, 1705349 

38  1704812 

39  1704452 

40  1704161, 1704452, 1705373 

41  1704812, 1704820, 1705135 

42  1704161, 1704452, 1704812, 1705373 

43  1171112 

44  1705135 

45  1704434, 1704795



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.

534367 ECOWATER SYSTEMS POLAND  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2022 11 29 11

544917 KAEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 11 29 1, 2, 17, 19, 35

546380 Apple Inc.
2023 01 02 9



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1666086 ContextLogic Inc.
2022 10 04 35
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