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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 13 lutego 2023 r. Nr ZT7

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) 497835 (220) 2019 03 28
 (310) 211367 (320) 2006 11 16 (330) PL
(731) BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ, 

Sękocin Stary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ

(531) 17.05.21, 05.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 fotokopiowanie, aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, ekonomiczne progno-
zy, komputerowe zarządzanie plikami, 36 zarządzanie nie-
ruchomościami, 40 introligatorstwo, drukowanie, 42 tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trze-
cich, analizy chemiczne, usługi laboratoryjne w zakresie 
analizy gleby, badania w zakresie środowiska naturalnego, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-
ną, miernictwo (pomiary geodezyjne), pobieranie próbek 
gleby do analizy, opracowywanie oprogramowania w ra-
mach publikacji oprogramowania, pomiary geodezyjne, 
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, prze-
chowywanie danych elektronicznych, usługi planowania 
w dziedzinie inżynierii wodno-lądowej, usługi kartogra-
ficzne, usługi projektowania map, usługi planowania w za-
kresie inżynierii wodno - lądowej, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, zapewnienie infrastruktury centrów 
danych, digitalizacja dokumentów (skanowanie), usługi 
konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, 
44 projektowanie krajobrazów, usługi leśnictwa, doradz-
two w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi 
ponownego zalesiania.

(210) 511102 (220) 2020 03 06
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)

(540) COVISEPT
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, produkty 
kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyj-
ne nie do celów medycznych, kosmetyki zawierające środki 
antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów medycznych, 
produkty kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne i de-
zynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki zawie-
rające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów far-
maceutycznych, kosmetyki w postaci: maści, żelów, kremów, 
płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników, 
olejków eterycznych - zawierające środki antyseptyczne i de-
zynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych i medycznych, 
toaletowe środki sanitarne, mydła antyseptyczne nie do celów 
medycznych i farmaceutycznych, 5 produkty farmaceutyczne, 
leki, suplementy diety, wyroby medyczne, produkty zawiera-
jące środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, produkty w po-
staci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, 
tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych - zawierające 
środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, mydła antyseptyczne, 
mydła w postaci żeli o właściwościach antyseptycznych, an-
tybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, sub-
stancje antybakteryjne do celów medycznych, chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty i artykuły 
do tępienia szkodników, herbicydy, pestycydy, insektycydy.

(210) 526859 (220) 2021 03 30
(731) CARREFOUR, Boulogne-Billancourt, FR
(540) (znak słowny)
(540) NECTAR OF BIO
(510), (511) 3 Wybielacze i inne substancje do prania, Prepa-
raty do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania i ścierania, 
Mydła, Perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do wło-
sów, Środki do czyszczenia zębów, Preparaty do depilacji, 
Produkty do demakijażu, Szminki, Maski upiększające, Pro-
dukty do golenia, Wszystkie te produkty wytworzone z pro-
dukcji ekologicznej lub z produktów z niej otrzymanych.

(210) 528513 (220) 2021 05 05
(731) FUNDACJA RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI  
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(531) 26.03.02, 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, Plakaty, Albumy, Atlasy, Artykuły 
papiernicze, Prospekty, Ulotki, Broszury, Notatniki, Chorą-
giewki papierowe, Czasopisma, Periodyki, Kalendarze, Ka-
talogi, Książki, Zakładki do książek, Materiały drukowane, 
Materiały piśmienne, Podręczniki, Materiały do naucza-
nia, Znaczki pocztowe, Przybory do pisania, Długopisy, 
Ołówki, Artykuły biurowe, Karty pocztowe, Segregatory, 
Skoroszyty na dokumenty, Zeszyty, 25 Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, 35 Usługi w zakresie promocji organiza-
cji społecznych, organizacji pozarządowych zajmujących 
się propagowaniem praw człowieka, zasad państwa de-
mokratycznego, idei społecznych, idei i programów go-
spodarczych, w kontekście propagowania i ochrony praw 
człowieka oraz zasad państwa demokratycznego, Badania 
opinii publicznej, Reklama, Usługi w zakresie promocji, 
Promocja organizacji społecznych lub idei społecznych, 
Usługi w zakresie public relations, 36 Organizowanie 
i zbiórki funduszy na cele dobroczynne, edukacji i wspie-
rania kultury, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i kulturalna, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, konferencji, sympozjów, warsztatów, semi-
nariów, szkoleń, imprez, spotkań i zjazdów, Działalność 
wydawnicza, Publikowanie książek i innych publikacji  
(innych niż teksty reklamowe), Publikowanie elektroniczne 
on-line, Organizowanie koncertów, festiwali muzycznych, 
imprez plenerowych, Produkcja filmów, 45 Usługi prawne, 
Ekspertyzy prawne, Doradztwo i obsługa prawna, Spo-
rządzanie analiz, ekspertyz i opinii prawnych, Przygoto-
wywanie projektów aktów prawnych, Usługi w zakresie 
lobbingu politycznego, Usługi lobbystyczne w celu pro-
mowania praw człowieka i zasady państwa demokratycz-
nego, Sporządzanie prognoz dotyczących zjawisk oraz 
zdarzeń społecznych i politycznych.

(210) 533529 (220) 2021 09 03
(731) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sam

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Automaty sprzeda-
jące, Automaty sprzedające (uruchamiane monetami -), 
Automaty sprzedające chłodnicze, Automaty sprzedające 
na żetony, Dystrybutory automatyczne, Maszyny / auto-
maty wydające jedzenie, Urządzenia do przetwarzania 
żywności, 11 Podgrzewacze do jedzenia, Szafki chłodni-
cze do przechowywania żywności, Urządzenia do pod-
grzewania żywności, Witryny chłodnicze do ekspozycji 
żywności, Urządzenia do podgrzewania lub chłodzenia 
napojów, 35 Administracja przedsiębiorstwa, Doradztwo 
biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu 
o umowę franczyzy, Marketing, Pomoc w komercjaliza-
cji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Prace 
biurowe, Prezentacja firm w internecie i innych mediach, 
Prowadzenie przedsiębiorstwa, Reklama w internecie, 
Reklama w szczególności żywności, napojów, Systema-
tyzacja danych w bazach komputerowych, Udostępnia-

nie informacji o produktach konsumenckich dotyczą-
cych żywności lub napojów, Usługi w zakresie zamówień  
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wy-
nos oraz z dostawą na miejsce, Usługi wynajmu auto-
matów do sprzedaży, Wynajem dystrybutorów automa-
tycznych, 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, 
Dostawa dań, w szczególności zimnego i ciepłego jedze-
nia, w szczególności skompletowanych zestawów do na-
tychmiastowego spożycia, Dostawa napojów w szcze-
gólności alkoholowych oraz dostawa zestawu napojów 
(nie do natychmiastowego spożycia), Dostawa towarów 
tytoniowych, w szczególności cygar, Dostawa towarów, 
w szczególności produktów żywnościowych i napojów 
(nie do natychmiastowego spożycia), w szczególności pa-
czek z produktami żywnościowymi i napojami (nie do na-
tychmiastowego spożycia) i towarów tytoniowych, Do-
stawa z restauracji, mianowicie dostawa dań i napojów 
z restauracji do natychmiastowego spożycia, Dostawa 
żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, Magazynowanie żywności, Pakowanie napo-
jów, Pakowanie towarów, mianowicie produktów żywno-
ściowych do jednego menu, Usługi kurierskie towarów, 
Usługi w zakresie dostarczania żywności, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, 43 Dostar-
czanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostar-
czanie żywności i napojów za pośrednictwem furgone-
tek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania po-
siłków, Katering obejmujący żywność i napoje dla insty-
tucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, 
Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia kok-
tajlowe, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Obsłu-
ga gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywno-
ści i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowy-
wanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności 
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Udzielanie 
informacji związanych z przygotowywaniem żywności 
i napojów, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi do-
radcze dotyczące żywności, Usługi doradcze dotyczące 
żywności, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obej-
mującego żywność i napoje, Usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi 
restauracyjne, Usługi świadczone przez bary bistro, Usłu-
go w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w za-
kresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi zaopatrzenia 
w żywność, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Wynajem mebli, bielizna stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Wypoży-
czanie urządzeń gastronomicznych, Wypożyczanie 
urządzeń gastronomicznych, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usłu-
gi świadczone przez bary bistro, Oferowanie żywno-
ści i napojów w bistrach, Wynajem jednostek wydają-
cych ciepłe i schłodzone napoje, innych niż automaty  
sprzedające.

(210) 536354 (220) 2021 11 10
(731) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Venus #Green Planet

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
24.17.25, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 
26.04.13, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.19, 01.05.01, 
01.05.09, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15

(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, Wyroby perfume-
ryjne, Preparaty do mycia do użytku domowego, My-
dła, Mydła w płynie, Żele pod prysznic, Szampony, Sole 
do kąpieli inne niż lecznicze, Preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, Płyny do kąpieli, Preparaty do kąpieli, Kremy 
kosmetyczne, Kremy do rąk, Mleczka i balsamy do ciała, 
Pianki do mycia ciała i pielęgnacji, Antyperspiranty, Spraye 
do ciała, Peelingi do ciała, Preparaty do demakijażu, Maski 
do ciała i do włosów, Kosmetyki do opalania, Dezodoran-
ty do użytku osobistego, Preparaty kosmetyczne do go-
lenia, Kremy do golenia, Pianki do golenia, Płyny po gole-
niu, Wody kolońskie, Wody toaletowe, Mleczka i balsamy 
po goleniu, Nielecznicze pasty do zębów, Proszki i płyny 
do zębów, Odświeżacze oddechu, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji stóp, chroniące stopy przed nadmiernym 
poceniem się, Talk kosmetyczny do ciała, Preparaty ko-
smetyczne do higieny intymnej.

(210) 541600 (220) 2022 03 31
(731) SYKULSKI WALDEMAR PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO USŁUGOWE VALMAR,  
Dąbrowa Górnicza

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRE OF THE INDUSTRIAL TECHNIQUE VALMAR

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12

(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, bu-
dowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 
Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty przemysłowe, 
Urządzenia do przenoszenia i transportu, Generatory 
elektryczności, Maszyny i urządzenia do obróbki i prze-
twórstwa, Silniki parowe, Zawory (części maszyn), Próżnio-
we zawory sterujące (części do silników).

(210) 541638 (220) 2022 04 02
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) #BezwstydnieZdrowe
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do higieny intymnej, 
Kosmetyki na bazie mikroorganizmów, Mleczka i żele ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści do celów kosme-
tycznych, Mydła, Chusteczki nasączane preparatami ko-
smetycznymi, Pudry do twarzy, Szampony, Maseczki ko-
smetyczne, 5 Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Guma do żucia do ce-
lów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry lecznicze, Su-
plement diety do celów wspomagania leczenia, Kultury 
mikroorganizmów do celów leczniczych, Preparaty z mi-
kroorganizmów do celów leczniczych, Napoje lecznicze, 
Leki wspierające, Gałki dopochwowe, Leki do celów me-
dycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medycz-
ne, Preparaty diagnostyczne, Tampony menstruacyjne 
i podpaski, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia  
medycznego.

(210) 541982 (220) 2022 04 13
(731) STOWARZYSZENIE BRACTWO STRZELECKIE SALWA, 

Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALWA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 03.07.01, 
03.07.02, 03.07.16, 03.07.24, 23.03.01, 23.03.03, 21.03.21, 
24.01.05, 24.01.09, 24.01.13, 24.01.15

(510), (511) 41 Działalność edukacyjna, kulturalna oraz 
w zakresie kultury fizycznej, sportu, Działalność sportowa, 
Instruktaże, Organizowanie i obsługa konferencji i kon-
gresów, Kształcenie praktyczne, Organizowanie obozów 
sportowych, Działalność społeczna w zakresie edukacji, 
Usługi edukacyjne świadczone przez placówki wypo-
czynkowe, Organizowanie imprez edukacyjnych, roz-
rywkowych oraz kulturalnych, Organizowanie zawodów 
sportowych, Kultura fizyczna, Udostępnianie obiektów 
i urządzeń sportowych, Wynajmowanie obiektów sporto-
wych, Wypożyczanie sprzętu sportowego, Usługi klubów 
sportowych, Organizowanie i prowadzenie sekcji i szkółek 
sportowych, Strzelnice, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na potrzeby strzelnic, Organizowanie grup do strzelania 
z pistoletu.

(210) 542768 (220) 2022 05 06
(731) STOWARZYSZENIE KOBIETY W CENTRUM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KOBIETY w CENTRUM

(531) 26.01.03, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi organizowania szkoleń, konferencji 
i warsztatów tematycznych, 45 Usługi w zakresie organizo-
wania i animowania aktywności społecznej, zrzeszania orga-
nizacji pozarządowych.

(210) 543168 (220) 2022 05 18
(731) KRAJOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK 

I ORGANIZACJI ROLNICZYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZWIĄZKI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH  

KR ROK ZAŁOŻENIA 1866

(531) 02.03.01, 02.03.04, 02.03.12, 05.07.02, 26.13.25, 26.01.02, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01

(510), (511) 35 Reklama i promocja działalności rolników in-
dywidualnych, w tym za pośrednictwem Internetu, prowa-
dzenie agencji reklamowych, usługi menedżerskie na rzecz 
rolnictwa, usługi badania rynku w zakresie rolnictwa, pro-
wadzenie statystyk z zakresu działalności rolniczej, pośred-
nictwo w kojarzeniu kontrahentów dla potrzeb rolnictwa, 
kosztorysowanie, organizowanie targów i pokazów dla ce-
lów handlowych, związanych z działalnością rolniczą, do-
radztwo handlowe, dostarczanie informacji na stronach in-
ternetowych, dotyczących prowadzenia gospodarstw rol-
nych [w rozumieniu prowadzenia działalności gospodar-
czej], portale internetowe dotyczące prowadzenia gospo-
darstw rolnych i zaopatrzenia gospodarstw rolnych w mate-
riał siewny, w nawozy, dotyczące także wymiany doświad-
czeń, usługi doradztwa w sprawach działalności gospodar-
czej dotyczącej rolnictwa, dostarczanie i rozpowszechnianie 
wiedzy specjalistycznej związanej z organizowaniem i pro-
wadzeniem działalności w zakresie rolnictwa, publikowanie 
tekstów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna pro-
duktów rolnych i artykułów dla rolnictwa oraz sprzedaż hur-
towa i detaliczna produktów rolnych i artykułów dla rolnic-
twa za pośrednictwem Internetu, takich jak: środki do kon-
serwowania żywności chemiczne, humus, kompost, środki 
chemiczne do ochrony nasion, środki regulacji wzrostu ro-

ślin, torf jako nawóz, preparaty do użyźniania gleby, produk-
ty uboczne w procesie obróbki ziarna do celów przemysło-
wych, ziemia próchnicza, zaprawy do nasion, surowce mi-
neralne, farby, lakiery, barwniki, środki antykorozyjne, środki 
impregnujące do drewna, zaprawy farbiarskie, żywice natu-
ralne, drewno opałowe, torf jako paliwo opałowe, oleje 
techniczne, smary, materiały pędne, gaz opałowy, herbicy-
dy, leki weterynaryjne, środki do tępienia szkodników, do-
datki do pasz dla celów leczniczych, pestycydy, zioła leczni-
cze, materiały budowlane metalowe, druty metalowe, słupy 
metalowe, kraty metalowe, ogrodzenia metalowe, wyroby 
ślusarskie, rury metalowe, szafy pancerne, gwoździe metalo-
we, śruby metalowe, okucia metalowe, klamki metalowe, 
zawiasy metalowe, silniki do maszyn, maszyny rolnicze i bu-
dowlane, części maszyn rolniczych i metalowych, obrabiar-
ki, ręczne aparaty i urządzenia do skórowania zwierząt, ręcz-
ne przyrządy do strzyżenia, ręczne przyrządy ogłuszania 
i znakowania zwierząt, narzędzia rolnicze ręczne, ręczne 
narzędzia dla budownictwa, przyrządy dla miernictwa, 
przyrządy laboratoryjne, gęstościomierze do mleka, gaśnice, 
odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, 
odzież do gaszenia ognia, odzież, chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, kable do celów elek-
trycznych, meble i stojaki laboratoryjne, pompy i urządzenia 
strażackie, sikawki strażackie, gaśnice, płachty do gaszenia 
pożaru, rękawy ratownicze strażackie, przeglądarki jaj, syre-
ny strażackie, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, 
aparaty i urządzenia weterynaryjne, chłodziarki do mleka, 
zamrażarki, urządzenia elektryczne dla gospodarstw domo-
wych, parniki, pasteryzatory, instalacje automatyczne 
do podlewania roślin, urządzenia do chłodzenia i do susze-
nia, urządzenia wentylacyjne, wodociągowe, instalacje sani-
tarne, pompy cieplne, urządzenia klimatyzacyjne, urządze-
nia grzejne, kotły elektryczne, bojlery, czajniki elektryczne, 
instalacje do dystrybucji wody, elektryczne ekspresy 
do kawy, fontanny, kuchnie gazowe i mikrofalowe, kabiny 
natryskowe, kominki domowe, lampy, miski klozetowe, pie-
ce grzewcze, rożna, sedesy, armatura sanitarna, szybkowary, 
umywalki, chłodziarki, wanny, wentylatory, wodotryski 
ozdobne, zbiorniki wody pitnej i użytkowej dal gospodarstw 
rolnych, zlewozmywaki, samochody osobowe, samochody 
dostawcze, furgonetki, wózki, rowery, motocykle, motoro-
wery, quady, części zamienne do pojazdów, przyczepy, na-
czepy, opony, dzienniki, czasopisma, książki, fotografie, albu-
my, afisze, broszury, katalogi, druki, mapy, okólniki, periodyki, 
prospekty, materiały piśmienne, wyroby z tworzyw sztucz-
nych w stanie półprzetworzonym, materiały do uszczelnie-
nia, izolowania, giętkie rury z tworzyw sztucznych, materiały 
budowlane niemetalowe, węże strażackie, węże do podle-
wania, uszczelki, skóry zwierzęce, bicze, wyroby rymarskie, 
uprząż dla zwierząt, uzdy, kagańce, siodła, teczki, portfele, 
torby, plecaki, walizy, walizki, parasole, rury kamionkowe, 
rury cementowe, materiały do budowy dróg, asfalt, smoła, 
bitumy, domy przenośne, pomniki kamienne, żaluzje z two-
rzyw sztucznych, półfabrykaty w postaci desek, belek, płyt, 
szkło budowlane, klepka, terakota, glazura, cement, wapno, 
żwir, elementy ogrodzeniowe betonowe, materiały budow-
lane niemetalowe, pierze, runo owcze, przędza, wełna cze-
sankowa, wstążki, sznurowadła, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, 
sztuczne kwiaty, artykułu pasmanteryjne, dodatki krawiec-
kie, zamki błyskawiczne, ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, 
wyroby wędliniarskie, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mle-
ka, jadalne oleje i tłuszcze, warzywa konserwowane i suszo-
ne, gotowane, galaretki, konfitury, konserwy mięsne i rybne, 
kawa, herbata, cukier, ryż, mąka, preparaty zbożowe, przy-
prawy, lód do chłodzenia, namiastki kawy, chleb, ciastka, 
wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, lody, miód, syrop 
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z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, 
ocet, sosy do sałatek, świeże owoce i jarzyny, żywe rośliny, 
sadzonki roślin, nasiona, żywe kwiaty, pasza dla zwierząt, 
słód, ziemniaki, żywe zwierzęta, produkty uboczne w pro-
cesie obróbki ziarna jako pasza dla zwierząt, wody mineral-
ne, gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty 
do przygotowania napojów, napoje owocowe, soki owoco-
we i warzywne, piwo, wyroby alkoholowe, papierosy, papie-
rosy elektroniczne, tytoń, zapałki, cygara, 36 Usługi banko-
we na rzecz rolników indywidualnych, serwis finansowy, 
prowadzenie agencji kredytowych dla rolników, doradztwo 
finansowe dla rolników, usługi ubezpieczeniowe na rzecz 
rolnictwa, leasing finansowy maszyn i urządzeń dla rolnic-
twa, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, admini-
strowanie nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednic-
twa w handlu i zarządzaniu nieruchomościami, dzierżawa 
nieruchomości, inwestycje kapitałowe dla rolnictwa, zarzą-
dzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w kupnie, 
sprzedaży i najmie nieruchomości oraz gruntów, agencje 
obrotu nieruchomościami, sporządzanie i obrót projektami 
inwestycyjnymi z zakresu rolnictwa, sponsorowanie finan-
sowe, wycena nieruchomości, 37 Usługi budowlano-re-
montowe w zakresie budynków, w tym budynków i budow-
li na rzecz rolnictwa, 39 Przewóz osób i towarów, prowadze-
nie agencji spedycyjnych na rzecz rolnictwa, usługi w zakre-
sie konfekcjonowania i dystrybucji płodów rolnych, usługi 
w zakresie załadunku i rozładunku, przewóz towarów i osób, 
prowadzenie agencji spedycyjnych na rzecz rolnictwa, usłu-
gi konfekcjonowania i dystrybucji towarów, 40 Usługi prze-
twarzania płodów rolnych, surowców naturalnych, runa le-
śnego, skór, wełny, przędzy, przetwórstwo żywności, usługi 
garbarni, usługi młynów, usługi kaszarni, usługi ślusarskie 
realizowane na rzecz rolnictwa, produkcja energii, w tym 
energii ze źródeł odnawialnych, usługi poligraficzne, 
41 Szkolenia zawodowe dla rolników, prowadzenie kursów 
edukacyjnych dla rolników, nauki jazdy, kursów korespon-
dencyjnych, organizowanie pokazów artystycznych i spor-
towych, organizowanie zawodów sportowych, publikowa-
nie tekstów i książek z zakresu rolnictwa i agroturystyki, 
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów i książek z zakre-
su rolnictwa i agroturystyki, 42 Opiniowanie, ekspertyzy, te-
stowanie produktów rolniczych, środków ochrony roślin, 
nawozów mineralnych, prowadzenie laboratoriów chemicz-
nych, bakteriologicznych na rzecz rolnictwa, usługi dotyczą-
ce ochrony środowiska naturalnego na rzecz rolnictwa, 
mieszczące się w tej klasie, projektowanie architektoniczne 
obiektów i terenów, usługi w zakresie prognoz meteorolo-
gicznych, projektowanie komputerowe, 43 Usługi hotelar-
skie, prowadzenie biur podróży, agencji turystycznych 
i agroturystycznych, usługi w zakresie agroturystyki, wypo-
czynku i rekreacji realizowane w ramach czasowego zakwa-
terowania, wynajmu pokoi i mieszkań na pobyt czasowy, 
44 Usługi wysiewania z powietrza lub z ziemi nawozów i in-
nych preparatów stosowanych w rolnictwie, hodowla zwie-
rząt, opieka medyczna dla rolników, wypożyczanie sprzętu 
rolniczego, prowadzenie szkółek leśnych, wynajem środków 
transportowych dla rolnictwa i maszyn rolniczych, usługi 
doradztwa fachowego w zakresie prowadzenia gospo-
darstw rolniczych, 45 Usługi ochrony mienia rolniczego, 
usługi prawnicze dla rolników, organizowanie pomocy do-
mowej dla rolników w zakresie prowadzenia gospodarstwa 
domowego.

(210) 543175 (220) 2022 05 18
(731) KRAJOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK 

I ORGANIZACJI ROLNICZYCH, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

(531) 02.03.01, 02.03.04, 02.03.12, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Reklama i promocja działalności rolników in-
dywidualnych, w tym za pośrednictwem Internetu, prowa-
dzenie agencji reklamowych, usługi menedżerskie na rzecz 
rolnictwa, usługi badania rynku w zakresie rolnictwa, prowa-
dzenie statystyk z zakresu działalności rolniczej, pośrednic-
two w kojarzeniu kontrahentów dla potrzeb rolnictwa, kosz-
torysowanie, organizowanie targów i pokazów dla celów 
handlowych, związanych z działalnością rolniczą, doradztwo 
handlowe, dostarczanie informacji na stronach interneto-
wych, dotyczących prowadzenia gospodarstw rolnych 
[w rozumieniu prowadzenia działalności gospodarczej], por-
tale internetowe dotyczące prowadzenia gospodarstw rol-
nych i zaopatrzenia gospodarstw rolnych w materiał siewny, 
w nawozy, dotyczące także wymiany doświadczeń, usługi 
doradztwa w sprawach działalności gospodarczej dotyczą-
cej rolnictwa, dostarczanie i rozpowszechnianie wiedzy spe-
cjalistycznej związanej z organizowaniem i prowadzeniem 
działalności w zakresie rolnictwa, publikowanie tekstów re-
klamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów rol-
nych i artykułów dla rolnictwa oraz sprzedaż hurtowa i deta-
liczna produktów rolnych i artykułów dla rolnictwa za po-
średnictwem Internetu, takich jak: środki do konserwowania 
żywności chemiczne, humus, kompost, środki chemiczne 
do ochrony nasion, środki regulacji wzrostu roślin, torf jako 
nawóz, preparaty do użyźniania gleby, produkty uboczne 
w procesie obróbki ziarna do celów przemysłowych, ziemia 
próchnicza, zaprawy do nasion, surowce mineralne, farby, 
lakiery, barwniki, środki antykorozyjne, środki impregnujące 
do drewna, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, drewno 
opałowe, torf jako paliwo opałowe, oleje techniczne, smary, 
materiały pędne, gaz opałowy, herbicydy, leki weterynaryjne, 
środki do tępienia szkodników, dodatki do pasz dla celów 
leczniczych, pestycydy, zioła lecznicze, materiały budowlane 
metalowe, druty metalowe, słupy metalowe, kraty metalo-
we, ogrodzenia metalowe, wyroby ślusarskie, rury metalowe, 
szafy pancerne, gwoździe metalowe, śruby metalowe, oku-
cia metalowe, klamki metalowe, zawiasy metalowe, silniki 
do maszyn, maszyny rolnicze i budowlane, części maszyn 
rolniczych i metalowych, obrabiarki, ręczne aparaty i urzą-
dzenia do skórowania zwierząt, ręczne przyrządy do strzyże-
nia, ręczne przyrządy ogłuszania i znakowania zwierząt, na-
rzędzia rolnicze ręczne, ręczne narzędzia dla budownictwa, 
przyrządy dla miernictwa, przyrządy laboratoryjne, gęsto-
ściomierze do mleka, gaśnice, odzież ochronna chroniąca 
przed wypadkami lub urazami, odzież do gaszenia ognia, 
odzież, chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, kable do celów elektrycznych, meble i stojaki labo-
ratoryjne, pompy i urządzenia strażackie, sikawki strażackie, 
gaśnice, płachty do gaszenia pożaru, rękawy ratownicze stra-
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żackie, przeglądarki jaj, syreny strażackie, telefony komórko-
we, telefony stacjonarne, aparaty i urządzenia weterynaryjne, 
chłodziarki do mleka, zamrażarki, urządzenia elektryczne dla 
gospodarstw domowych, parniki, pasteryzatory, instalacje 
automatyczne do podlewania roślin, urządzenia do chłodze-
nia i do suszenia, urządzenia wentylacyjne, wodociągowe, 
instalacje sanitarne, pompy cieplne, urządzenia klimatyzacyj-
ne, urządzenia grzejne, kotły elektryczne, bojlery, czajniki 
elektryczne, instalacje do dystrybucji wody, elektryczne eks-
presy do kawy, fontanny, kuchnie gazowe i mikrofalowe, ka-
biny natryskowe, kominki domowe, lampy, miski klozetowe, 
piece grzewcze, rożna, sedesy, armatura sanitarna, szybko-
wary, umywalki, chłodziarki, wanny, wentylatory, wodotryski 
ozdobne, zbiorniki wody pitnej i użytkowej dal gospodarstw 
rolnych, zlewozmywaki, samochody osobowe, samochody 
dostawcze, furgonetki, wózki, rowery, motocykle, motorowe-
ry, quady, części zamienne do pojazdów, przyczepy, naczepy, 
opony, dzienniki, czasopisma, książki, fotografie, albumy, afi-
sze, broszury, katalogi, druki, mapy, okólniki, periodyki, pro-
spekty, materiały piśmienne, wyroby z tworzyw sztucznych 
w stanie półprzetworzonym, materiały do uszczelnienia, izo-
lowania, giętkie rury z tworzyw sztucznych, materiały bu-
dowlane niemetalowe, węże strażackie, węże do podlewa-
nia, uszczelki, skóry zwierzęce, bicze, wyroby rymarskie, 
uprząż dla zwierząt, uzdy, kagańce, siodła, teczki, portfele, 
torby, plecaki, walizy, walizki, parasole, rury kamionkowe, rury 
cementowe, materiały do budowy dróg, asfalt, smoła, bitu-
my, domy przenośne, pomniki kamienne, żaluzje z tworzyw 
sztucznych, półfabrykaty w postaci desek, belek, płyt, szkło 
budowlane, klepka, terakota, glazura, cement, wapno, żwir, 
elementy ogrodzeniowe betonowe, materiały budowlane 
niemetalowe, pierze, runo owcze, przędza, wełna czesanko-
wa, wstążki, sznurowadła, zatrzaski, haftki, szpilki, igły, sztucz-
ne kwiaty, artykułu pasmanteryjne, dodatki krawieckie, zamki 
błyskawiczne, ekstrakty mięsne, mięso, drób, ryby, wyroby 
wędliniarskie, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne 
oleje i tłuszcze, warzywa konserwowane i suszone, gotowa-
ne, galaretki, konfitury, konserwy mięsne i rybne, kawa, her-
bata, cukier, ryż, mąka, preparaty zbożowe, przyprawy, lód 
do chłodzenia, namiastki kawy, chleb, ciastka, wyroby cukier-
nicze, piekarnicze, słodycze, lody, miód, syrop z melasy, droż-
dże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy do sała-
tek, świeże owoce i jarzyny, żywe rośliny, sadzonki roślin, na-
siona, żywe kwiaty, pasza dla zwierząt, słód, ziemniaki, żywe 
zwierzęta, produkty uboczne w procesie obróbki ziarna jako 
pasza dla zwierząt, wody mineralne, gazowane, napoje bez-
alkoholowe, syropy, preparaty do przygotowania napojów, 
napoje owocowe, soki owocowe i warzywne, piwo, wyroby 
alkoholowe, papierosy, papierosy elektroniczne, tytoń, zapał-
ki, cygara, 36 Usługi bankowe na rzecz rolników indywidual-
nych, serwis finansowy, prowadzenie agencji kredytowych 
dla rolników, doradztwo finansowe dla rolników, usługi 
ubezpieczeniowe na rzecz rolnictwa, leasing finansowy ma-
szyn i urządzeń dla rolnictwa, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, administrowanie nieruchomościami, usługi 
w zakresie pośrednictwa w handlu i zarządzaniu nierucho-
mościami, dzierżawa nieruchomości, inwestycje kapitałowe 
dla rolnictwa, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośred-
nictwo w kupnie, sprzedaży i najmie nieruchomości oraz 
gruntów, agencje obrotu nieruchomościami, sporządzanie 
i obrót projektami inwestycyjnymi z zakresu rolnictwa, spon-
sorowanie finansowe, wycena nieruchomości, 37 Usługi bu-
dowlano-remontowe w zakresie budynków, w tym budyn-
ków i budowli na rzecz rolnictwa, 39 Przewóz osób i towa-
rów, prowadzenie agencji spedycyjnych na rzecz rolnictwa, 
usługi w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji płodów 
rolnych, usługi w zakresie załadunku i rozładunku, przewóz 

towarów i osób, prowadzenie agencji spedycyjnych na rzecz 
rolnictwa, usługi konfekcjonowania i dystrybucji towarów, 
40 Usługi przetwarzania płodów rolnych, surowców natural-
nych, runa leśnego, skór, wełny, przędzy, przetwórstwo żyw-
ności, usługi garbarni, usługi młynów, usługi kaszarni, usługi 
ślusarskie realizowane na rzecz rolnictwa, produkcja energii, 
w tym energii ze źródeł odnawialnych, usługi poligraficzne, 
41 Szkolenia zawodowe dla rolników, prowadzenie kursów 
edukacyjnych dla rolników, nauki jazdy, kursów korespon-
dencyjnych, organizowanie pokazów artystycznych i sporto-
wych, organizowanie zawodów sportowych, publikowanie 
tekstów i książek z zakresu rolnictwa i agroturystyki, usługi 
wydawnicze, publikowanie tekstów i książek z zakresu rolnic-
twa i agroturystyki, 42 Opiniowanie, ekspertyzy, testowanie 
produktów rolniczych, środków ochrony roślin, nawozów 
mineralnych, prowadzenie laboratoriów chemicznych, bak-
teriologicznych na rzecz rolnictwa, usługi dotyczące ochro-
ny środowiska naturalnego na rzecz rolnictwa, mieszczące 
się w tej klasie, projektowanie architektoniczne obiektów 
i terenów, usługi w zakresie prognoz meteorologicznych, 
projektowanie komputerowe, 43 Usługi hotelarskie, prowa-
dzenie biur podróży, agencji turystycznych i agroturystycz-
nych, usługi w zakresie agroturystyki, wypoczynku i rekreacji 
realizowane w ramach czasowego zakwaterowania, wynaj-
mu pokoi i mieszkań na pobyt czasowy, 44 Usługi wysiewa-
nia z powietrza lub z ziemi nawozów i innych preparatów 
stosowanych w rolnictwie, hodowla zwierząt, opieka me-
dyczna dla rolników, wypożyczanie sprzętu rolniczego, pro-
wadzenie szkółek leśnych, wynajem środków transporto-
wych dla rolnictwa i maszyn rolniczych, usługi doradztwa 
fachowego w zakresie prowadzenia gospodarstw rolniczych, 
45 Usługi ochrony mienia rolniczego, usługi prawnicze dla 
rolników, organizowanie pomocy domowej dla rolników 
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

(210) 543231 (220) 2022 05 20
(731) KWIECIŃSKI KAMIL, Ruda Śląska;  

RÓLKIEWICZ KAMILA, Iława
(540) (znak słowny)
(540) CZARODZIEJ
(510), (511) 5 Suplementy diety, Ekstrakty ziołowe do celów 
leczniczych, Witaminy i preparaty witaminowe, Mineral-
ne substancje i mineralne preparaty do celów leczniczych, 
Kosmetyki o zastosowaniu leczniczym, Suplementy żyw-
nościowe, Żywność dla osób o specjalnych potrzebach 
żywieniowych, 35 Usługa sprzedaży stacjonarnej/zdalnej/ 
internetowej/telesprzedaż suplementów diety, ekstraktów 
ziołowych, witamin i preparatów witaminowych, minerałów, 
na bazie naturalnych składników, w tym składników roślin-
nych, kosmetyków organicznych, kosmetyków o zastoso-
waniu leczniczym, suplementów żywnościowych, żywności 
uprawianej bez zastosowania nawozów i pestycydów, żyw-
ności przeznaczonej dla osób o specjalnych potrzebach ży-
wieniowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 543233 (220) 2022 05 20
(731) KWIECIŃSKI KAMIL, Ruda Śląska;  

RÓLKIEWICZ KAMILA, Iława
(540) (znak słowny)
(540) KRÓLOWA
(510), (511) 5 Suplementy diety, Ekstrakty ziołowe do celów 
leczniczych, Witaminy i preparaty witaminowe, Mineral-
ne substancje i mineralne preparaty do celów leczniczych, 
Kosmetyki o zastosowaniu leczniczym, Suplementy żyw-
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nościowe, Żywność dla osób o specjalnych potrzebach 
żywieniowych, 35 Usługa sprzedaży stacjonarnej/zdalnej/
internetowej/telesprzedaż suplementów diety, ekstraktów 
ziołowych, witamin i preparatów witaminowych, minerałów, 
na bazie naturalnych składników, w tym składników roślin-
nych, kosmetyków organicznych, kosmetyków o zastoso-
waniu leczniczym, suplementów żywnościowych, żywno-
ści uprawianej bez zastosowania nawozów i pestycydów, 
żywności przeznaczonej dla osób o specjalnych potrzebach  
żywieniowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 543234 (220) 2022 05 20
(731) KWIECIŃSKI KAMIL, Ruda Śląska;  

RÓLKIEWICZ KAMILA, Iława
(540) (znak słowny)
(540) AURA
(510), (511) 5 Suplementy diety, Ekstrakty ziołowe do celów 
leczniczych, Witaminy i preparaty witaminowe, Mineral-
ne substancje i mineralne preparaty do celów leczniczych, 
Kosmetyki o zastosowaniu leczniczym, Suplementy żyw-
nościowe, Żywność dla osób o specjalnych potrzebach 
żywieniowych, 35 Usługa sprzedaży stacjonarnej/zdalnej/
internetowej/telesprzedaż suplementów diety, ekstraktów 
ziołowych, witamin i preparatów witaminowych, minerałów, 
na bazie naturalnych składników, w tym składników roślin-
nych, kosmetyków organicznych, kosmetyków o zastoso-
waniu leczniczym, suplementów żywnościowych, żywno-
ści uprawianej bez zastosowania nawozów i pestycydów, 
żywności przeznaczonej dla osób o specjalnych potrzebach  
żywieniowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 543658 (220) 2022 06 01
(731) HREŚKA MATEUSZ HANDEL OBWOŹNY, Zaskale
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMY GORCE

(531) 03.06.03, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki na bazie wód ter-
malnych, 41 Prowadzenie parków wodnych, Rozrywka 
w postaci parków wodnych i parków rozrywki, Zapew-
nianie usług w zakresie parków wodnych, Fitness kluby, 
Prowadzenie zajęć fitness, Usługi fitness klubów, Treningi 
zdrowotne i treningi fitness, 43 Usługi hotelowe, Tymcza-
sowe zakwaterowanie, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
Kawiarnie, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące 
dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restaura-
cje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje 
z grillem, 44 Fizjoterapia, Aromaterapia, Fryzjerstwo, Usłu-
gi fryzjerskie, Masaże, Usługi w zakresie pielęgnacji urody 
świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi spa, Usługi spa 
medycznych, Sanatoria, Odnowa biologiczna, Fizykotera-
pia, Zabiegi wyszczuplające, Opieka zdrowotna dotycząca 
gimnastyki korekcyjnej, Opieka medyczna i zdrowotna, 
Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Opieka 
zdrowotna związana z hydroterapią, Usługi kuracji uzdrowi-
skowych, Salony piękności, Usługi salonów piękności.

(210) 544401 (220) 2022 06 24
(731) KACZMARSKA MAŁGORZATA, BŁASZCZYK ANNA 

A&M HORSE TREATS KOŃSKA CUKIERENKA  
SPÓŁKA CYWILNA, Elbląg

(540) (znak słowny)
(540) HORSE TREATS KOŃSKA CUKIERENKA
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Pasze zbożowe 
dla zwierząt, Pasze zwierzęce do stosowania podczas od-
sadzania zwierząt od matki, Pasze zwierzęce otrzymywane 
z siana, Pasze zwierzęce otrzymywane z substancji warzyw-
nych, Pasze zwierzęce otrzymywane z siana suszonego 
na powietrzu, Pasze zwierzęce składające się z produktów 
z soi, Pasze zwierzęce w formie kawałków, Pasze zwierzęce 
w formie granulek, Pasze zwierzęce w formie orzechów, Pa-
sze zwierzęce zawierające siano suszone na powietrzu, Pasze 
zwierzęce zawierające siano, Spożywcze pasze wzmacniają-
ce dla zwierząt.

(210) 545479 (220) 2022 07 25
(731) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) TFKable Group
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia stosowane w przemy-
śle produkcji przewodów, kable, sznury, części zamienne 
i wyposażenie, narzędzia do maszyn kablowych, 9 Wyposaże-
nie do kabli i przewodów, Głowice do izolowania i uszczel-
niania końcówek kabli, w tym wewnątrz i napowietrznych, 
Wszelkiego rodzaju tuleje, nyple i końcówki, opaski zaci-
skowe do kabli i przewodów, obudowy nasadek, uchwyty, 
zaciski, nyple izolowane, adaptery i złącza kablowe, Zesta-
wy uziemiające, kable, przewody do celów elektrycznych, 
które obejmują, Druty bednarskie, gołe i ocynkowane, 
z aluminium i jego stopów, druty nawojowe z bednar-
ki i aluminium okrągłe i profilowane, gołe i izolowane, 
przewody do systemów stałego zasilania elektrycznego, 
przewody do odbiorników przenośnych, kable spawal-
nicze, przewody napowietrzne z bednarki, aluminium 
i jego stopów, gołe i izolowane, plecionki bednarskie, linie 
tramwajowe i kolejowe, okrągłe i profilowane, z bednarki 
i jej stopów, do systemów elektroenergetycznych i do po-
ciągów radiowych, przewody do samochodów, przewo-
dy zapłonowe, przewody i kable górnicze do systemów 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych kable ste-
rownicze, kable do trakcji elektrycznej, kable i przewody 
do statków, przewody i kable do systemów elektroener-
getycznych niskiego, średniego, wysokiego i bardzo wy-
sokiego napięcia izolowane perkolowanym papierem po-
lietylenowym, mieszankami gumowymi w silikonie, kable 
telekomunikacyjne miejscowe i dalekosiężne, kable do rur 
oświetleniowych, przewody grzejne, systemy grzewcze, 
kable lotnicze, kable lotniskowe, przewody strzałowe, 
przewody specjalne, kable ognioodporne i bezhaloge-
nowe do systemów elektroenergetycznych, kable hy-
brydowe, przewody oświetleniowe, przewody do gło-
śników, kable dźwigowe, kable do studni głębinowych, 
kable podwodne, 17 Mieszanki gumowe wykorzystywane 
w produkcji kabli, tworzywa sztuczne wykorzystywane 
w produkcji kabli, izolatory kablowe, 20 Pakiety drewna, 
bębny, palety, przekładki, niemetalowe uchwyty kablo-
we, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa drutów, kabli i linii 
do celów elektrycznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa 
maszyn i urządzeń służących do ich produkcji, 37 Usługi 
instalacyjne, serwisowe i inne dotyczące przewodów, ka-
bli, linii do celów elektrycznych, a także maszyn i urządzeń 
służących do ich produkcji, 40 Przetwarzanie metali nieże-
laznych, tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych, re-
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cykling odpadów kablowych, Montaż przewodów, kabli, 
linii do celów elektrycznych, 42 Badania technologiczne 
dotyczące kabli, przewodów, linii i maszyn stosowanych 
do ich produkcji, badania naukowe, technologiczne, pro-
jektowe, wdrożeniowe dotyczące kabli, przewodów, linii 
do celów elektrycznych, a także maszyn i zespołów sto-
sowanych do ich produkcji, doradztwo techniczne, oceny, 
ekspertyzy dotyczące kabli, przewodów, a także maszyn 
i zespołów stosowanych do ich produkcji, dokumentacja 
projektowa, usługi projektowe linii i instalacji kablowych.

(210) 545481 (220) 2022 07 25
(731) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TFK.Group

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia stosowane w przemy-
śle produkcji przewodów, kable, sznury, części zamienne 
i wyposażenie, narzędzia do maszyn kablowych, 9 Wyposaże-
nie do kabli i przewodów, Głowice do izolowania i uszczel-
niania końcówek kabli, w tym wewnątrz i napowietrznych, 
Wszelkiego rodzaju tuleje, nyple i końcówki, opaski zaci-
skowe do kabli i przewodów, obudowy nasadek, uchwyty, 
zaciski, nyple izolowane, adaptery i złącza kablowe, Zesta-
wy uziemiające, kable, przewody do celów elektrycznych, 
które obejmują, Druty bednarskie, gołe i ocynkowane, 
z aluminium i jego stopów, druty nawojowe z bednar-
ki i aluminium okrągłe i profilowane, gołe i izolowane, 
przewody do systemów stałego zasilania elektrycznego, 
przewody do odbiorników przenośnych, kable spawal-
nicze, przewody napowietrzne z bednarki, aluminium 
i jego stopów, gołe i izolowane, plecionki bednarskie, linie 
tramwajowe i kolejowe, okrągłe i profilowane, z bednarki 
i jej stopów, do systemów elektroenergetycznych i do po-
ciągów radiowych, przewody do samochodów, przewo-
dy zapłonowe, przewody i kable górnicze do systemów 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych kable ste-
rownicze, kable do trakcji elektrycznej, kable i przewody 
do statków, przewody i kable do systemów elektroener-
getycznych niskiego, średniego, wysokiego i bardzo wy-
sokiego napięcia izolowane perkolowanym papierem po-
lietylenowym, mieszankami gumowymi w silikonie, kable 
telekomunikacyjne miejscowe i dalekosiężne, kable do rur 
oświetleniowych, przewody grzejne, systemy grzewcze, 
kable lotnicze, kable lotniskowe, przewody strzałowe, 
przewody specjalne, kable ognioodporne i bezhaloge-
nowe do systemów elektroenergetycznych, kable hy-
brydowe, przewody oświetleniowe, przewody do gło-
śników, kable dźwigowe, kable do studni głębinowych, 
kable podwodne, 17 Mieszanki gumowe wykorzystywane 
w produkcji kabli, tworzywa sztuczne wykorzystywane 
w produkcji kabli, izolatory kablowe, 20 Pakiety drewna, 
Bębny, palety, przekładki, niemetalowe uchwyty kablo-
we, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa drutów, kabli i linii 
do celów elektrycznych, sprzedaż detaliczna i hurtowa 
maszyn i urządzeń służących do ich produkcji, 37 Usługi 
instalacyjne, serwisowe i inne dotyczące przewodów, ka-
bli, linii do celów elektrycznych, a także maszyn i urządzeń 
służących do ich produkcji, 40 Przetwarzanie metali nieże-

laznych, tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych, re-
cykling odpadów kablowych, Montaż przewodów, kabli, 
linii do celów elektrycznych, 42 Badania technologiczne 
dotyczące kabli, przewodów, linii i maszyn stosowanych 
do ich produkcji, badania naukowe, technologiczne, pro-
jektowe, wdrożeniowe dotyczące kabli, przewodów, linii 
do celów elektrycznych, a także maszyn i zespołów sto-
sowanych do ich produkcji, doradztwo techniczne, oceny, 
ekspertyzy dotyczące kabli, przewodów, a także maszyn 
i zespołów stosowanych do ich produkcji, dokumentacja 
projektowa, usługi projektowe linii i instalacji kablowych.

(210) 545573 (220) 2022 07 26
(731) FUNDACJA IMIENIA KONSTANTEGO STANISŁAWSKIEGO, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STANISŁAWSKI STUDIO

(531) 26.01.05, 26.01.14, 26.01.21, 29.01.12, 02.01.01, 02.01.05, 
02.01.23, 27.05.01

(510), (511) 41 Badania edukacyjne, Dostarczanie filmów, 
nie do pobrania przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmu, Informacja 
o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Kształ-
cenie praktyczne (pokazy), Nauczanie indywidualne, Or-
ganizowanie i prowadzenie form edukacyjnych z udzia-
łem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), Organi-
zowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie 
konkursów (edukacja lub rozrywka), Pisanie scenariuszy 
do celów innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, 
Produkcja widowisk, Przedstawienia teatralne (produkcja), 
Przekazywanie know-how (szkolenia), Publikowanie ksią-
żek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie tekstów, innych niż reklamowe, Re-
zerwowanie miejsc na pokazy, Reżyseria filmowa, inna niż 
reżyseria filmów reklamowych, Reżyserowanie przedsta-
wień, Sporządzanie napisów (np. do filmów), Tłumaczenia, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), Usługi 
agencji dystrybucji biletów (rozrywka), Usługi artystów 
estradowych, Usługi edukacyjne świadczone przez szko-
ły, Usługi pokazów filmowych, Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych (rozrywka), Wystawianie spektakli na żywo, 
Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywko-
wych lub kulturalnych.

(210) 545630 (220) 2022 07 28
(731) JURGA ALEKSANDRA MASTER ARTISTS, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MASTER ARTISTS

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.02, 26.11.12
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży, w tym przy pomocy 
influencerów, Promocja, reklama i marketing stron in-
ternetowych on-line, Usługi w zakresie tworzenia marki 
(reklama i promocja), Produkcja filmów reklamowych, 
Przygotowywanie ulotek reklamowych, Projektowanie 
materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Redagowanie tekstów reklamowych, Wynajem pomocy 
reklamowych, Dystrybucja próbek reklamowych, Rozpo-
wszechnianie broszur reklamowych, Pisanie scenariuszy 
do celów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Reży-
serowanie filmów reklamowych, Przygotowywanie po-
kazów w celach reklamowych, Organizacja konkursów 
w celach reklamowych, Przygotowywanie prezentacji 
w celach reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez reklamowych, targów handlowych oraz wyda-
rzeń komercyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, Agencje reklamowe, Pokazy towarów, 
Rozwijanie koncepcji reklamowych, 41 Usługi edukacyj-
ne, w tym nauczanie indywidualne, Edukacyjne usługi 
doradcze, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usłu-
gi edukacyjne związane z tańcem, Usługi rozrywkowe, 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne związa-
ne z malowaniem, Usługi edukacyjne w zakresie sztuki, 
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Przedszkola, 
Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne doty-
czące sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne w zakre-
sie nauczania aktorstwa, Usługi edukacyjne w zakresie 
sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne z zakresu sztuki 
teatralnej, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednic-
twem telewizji, Usługi edukacyjne oparte na systemach 
komputerowych, Usługi edukacyjne w postaci sperso-
nalizowanego nauczania, Usługi edukacyjne związa-
ne z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usłu-
gi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi 
w zakresie salonów gier w szachy, Imprezy taneczne, Po-
kazy taneczne na żywo, Występy taneczne, muzyczne 
i dramatyczne, Nauka tańca, Nauka gimnastyki, Organi-
zowanie i prowadzenie balów, przyjęć pokazów mody 
w celach rozrywkowych, konferencji, kongresów, imprez 
rozrywkowych, seminariów, sympozjów, warsztatów, 
konkursów [edukacja i rozrywka], widowisk [impresariat], 
Produkcja widowisk oraz programów radiowych i telewi-
zyjnych, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, Organizowanie wystaw w celach 

kulturalnych lub edukacyjnych, Escape room [rozrywka], 
Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, Usługi artystów 
estradowych, Usługi trenerskie, Usługi w zakresie oświa-
ty, Przedstawienia teatralne [produkcja], Reżyserowanie 
przedstawień, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka].

(210) 545761 (220) 2022 08 01
(731) KANIA ROBERT FLYELECTRONICS, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLYSTORE

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.04.04, 26.05.04
(510), (511) 7 Generatory zasilania bezprzerwowego, 
Awaryjne generatory prądotwórcze, Narzędzia elektrycz-
ne, Narzędzia hydrauliczne, Odkurzacze domowe, Odku-
rzacze bezprzewodowe, Elektryczne odkurzacze ręczne, 
Odkurzacze zasilane bateriami, które można ponownie 
naładować, 8 Narzędzia ręczne, 9 Moduły zasilania, Urzą-
dzenia do regulowanego zasilania, Jednostki zasilania 
[baterie], Wagi łazienkowe, Wagi dla niemowląt, Wagi 
do pomiaru tkanki tłuszczowej do użytku domowego, 
Kamery wideo, Kamery internetowe, Kamery nadzorują-
ce, Cyfrowe kamery wideo, Kamery wideo przystosowane 
do celów monitoringowych, Monopody na kamery, Sto-
jaki do kamer wideo, Urządzenia do montowania kamer, 
Uchwyty do kamer montowanych do kasków, Zasilacze 
przenośne (akumulatory), Słuchawki muzyczne, Przeno-
śne głośniki, Głośniki inteligentne, Głośniki bezprzewo-
dowe z możliwością połączenia, Klawiatury komputero-
we, Klawiatury do tabletów, Klawiatury do smartfonów, 
Myszki komputerowe, Karty pamięciowe, Karty SIM, 
10 Elektryczne masażery kosmetyczne do użytku domo-
wego, Masażery do głowy, 11 Oczyszczacze powietrza, 
Nawilżacze powietrza, Wentylatory pokojowe, Wenty-
latory wywiewne, Wentylatory elektryczne, Elektryczne 
wentylatory okienne, Przenośne wentylatory elektrycz-
ne, Elektryczne wentylatory chłodzące, 12 Hulajnogi 
(pojazdy), Drony, Drony cywilne, Drony wyposażone 
w kamerę, 14 Zegarki na łańcuszku, Zegarki, 21 Szczotki-
-masażery do mycia włosów, Szczoteczki do zębów, Ar-
tykuły do czyszczenia zębów, 28 Drony (zabawki), Sprzęt 
do gier wideo, Konsole do gier, Skakanki z wbudowany-
mi cyfrowymi licznikami, Skakanki, 35 Prowadzenie skle-
pów, hurtowni oraz sprzedaży wysyłkowej w zakresie 
sprzętu audio-wideo, dronów, przyborów do pielęgno-
wania zdrowia i urody, zabawek, zegarków i sprzętu do-
mowego, 37 Naprawy i serwisowanie dronów cywilnych, 
39 Wypożyczanie dronów, 41 Produkowanie filmów vi-
deo z zastosowaniem drona, Montaż filmów, Produkcja 
filmów wideo, Szkolenia z podstaw operowania i obsługi 
drona, Wypożyczanie kamer i gimbali, Usługi fotografo-
wania i filmowania przy użyciu drona, 42 Usługi w zakre-
sie inspekcji technicznej, Inspekcje techniczne dronem.

(210) 545806 (220) 2022 08 03
(731) HONEY MANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SMALL BATCH POLISH PINK GIN SAVA SMALL 
BATCH DISTILLERY HANDCRAFTED 2022 GIN SLOW 
DISTILLED HANDCRAFTED COPPER DISTILLED 
& VAPOUR INFUSED CAREFULLY SELECTED 
BOTANICALS 100% NATURAL FLAVOURS. 
CITRUS EXPLOSION AND DELIGHTFUL FLORAL 
AROMAS THANKS TO UNIQUE BOTANICALS MIX 
AND INFUSION OF HIGHEST QUALITY POLISH 
RASPBERRIES.

(531) 26.01.16, 04.02.11, 03.09.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 33 Gin, Wódka, Napoje na bazie ginu, Drinki 
na bazie ginu.

(210) 546020 (220) 2022 08 09
(731) DEMART SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEMART

(531) 01.05.01, 01.05.02, 24.15.03, 24.15.13, 27.05.01
(510), (511) 16 Druki, Drukowane materiały edukacyjne, 
Atlasy, Mapy, Przewodniki, Albumy, Książki, Książki eduka-
cyjne, Plakaty, Broszury, Informatory, Fotografie, Podkładki 
na biurko, Czasopisma, 28 Puzzle, 41 Usługi wydawnicze.

(210) 546021 (220) 2022 08 09
(731) DEMART SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Demart
(510), (511) 16 Druki, Drukowane materiały edukacyjne, 
Atlasy, Mapy, Przewodniki, Albumy, Książki, Książki eduka-
cyjne, Plakaty, Broszury, Informatory, Fotografie, Podkładki 
na biurko, Czasopisma, 28 Puzzle, 41 Usługi wydawnicze.

(210) 547422 (220) 2022 09 21
(731) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) BLOZ
(510), (511) 35 Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
transkrypcja informacji, Zestawianie danych w komputero-
wych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, 42 Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS].

(210) 547591 (220) 2022 09 27
(731) ZEPPELIN MAQUINARIA, SL, Saragossa, ES
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ZEPPELIN the power of the land

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.01
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, bu-
dowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Dys-
trybutory automatyczne, maszyny i urządzenia do obróbki 
i przetwórstwa, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i ratunkowych, Szczęki życia [nożyce ratunkowe z napędem 
elektrycznym], Urządzenia do przenoszenia i transportu, Ge-
neratory elektryczności, Roboty przemysłowe.

(210) 548144 (220) 2022 10 13
 (310) 97361141 (320) 2022 04 13 (330) US
(731) ACETO US, LLC, Port Washington, US
(540) (znak słowny)
(540) ACTYLIS
(510), (511) 1 Środki chemiczne do stosowania w produk-
cji pigmentów, barwników, baz barwnikowych, barwników 
kadziowych, półproduktów fotograficznych, półproduktów 
farmaceutycznych, preparatów farmaceutycznych, wetery-
naryjnych produktów chemicznych, Środki chemiczne dla 
rolnictwa, Środki chemiczne stosowane do obróbki metali, 
Środki chemiczne dla przemysłu elektronicznego, do two-
rzyw sztucznych, do przyspieszaczy wulkanizacji, do prze-
ciwutleniaczy, do obróbki tkanin, do powłok, tuszy i klejów, 
dla przemysłu naftowego, dla przemysłu spożywczego i na-
pojowego, do aromatów, zapachów i kosmetyków, Specja-
listyczne środki chemiczne, a mianowicie dodatki chemicz-
ne do ogólnego zastosowania przemysłowego w produkcji 
wielu różnych towarów, Aktywne składniki chemiczne, Pre-
paraty chemiczne do stosowania w produkcji suplementów 
diety, herbicydów, fungicydów, 3 Kosmetyki nielecznicze 
i preparaty toaletowe, Olejki eteryczne i ekstrakty aroma-
tyczne, Preparaty czyszczące i zapachowe, Środki czyszczą-
ce, polerujące, usuwające tłuszcz i ścierne, 35 Usługi dystry-
bucyjne w zakresie środków farmaceutycznych, aktywnych 
składników farmaceutycznych, środków chemicznych dla 
rolnictwa, herbicydów, fungicydów, insektycydów i produk-
tów po zbiorze plonów, surowców do hodowli komórko-
wych, składników pożywek do hodowli komórkowych, roz-
czynników farmaceutycznych, suplementów odżywczych, 
aminokwasów, ekstraktów roślinnych, minerałów i witamin, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie skład-
ników chemicznych, środków chemicznych dla rolnictwa, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie kosme-
tyków, preparatów czyszczących i zapachowych, środków 
czyszczących, polerujących, usuwających tłuszcz i ściernych, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie prepa-
ratów farmaceutycznych, preparatów medycznych i we-
terynaryjnych, aktywnych składników farmaceutycznych, 
suplementów diety i preparatów dietetycznych, środków 
dezynfekujących, herbicydów, fungicydów, insektycydów 
i produktów po zbiorze plonów, surowców do hodowli 
komórkowych, składników pożywek do hodowli komórko-
wych, rozczynników farmaceutycznych, suplementów od-
żywczych, aminokwasów, ekstraktów roślinnych, minerałów 
i witamin, Usługi w zakresie kupna, 40 Produkcja na zamó-
wienie środków chemicznych, półproduktów chemicznych, 
surowców i półproduktów farmaceutycznych, barwników 
i chemikaliów do barwienia, składników odżywczych i pro-
duktów gotowych, a mianowicie witamin, suplementów 
odżywczych, ziołowych środków leczniczych, ekstraktów 
roślinnych i nutraceutyków, Produkcja na zamówienie prepa-
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ratów farmaceutycznych, aktywnych składników farmaceu-
tycznych, środków chemicznych dla rolnictwa, herbicydów, 
fungicydów, insektycydów i produktów po zbiorze plonów, 
surowców do hodowli komórkowych, składników pożywek 
do hodowli komórkowych, rozczynników farmaceutycz-
nych, suplementów odżywczych, aminokwasów, ekstraktów 
roślinnych, minerałów, witamin i specjalistycznych środków 
chemicznych, 42 Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
farmacji, Badania i prace rozwojowe oraz powiązane usługi 
doradcze w dziedzinie preparatów farmaceutycznych, ak-
tywnych składników farmaceutycznych, środków chemicz-
nych dla rolnictwa, herbicydów, fungicydów, insektycydów 
i produktów po zbiorze plonów, surowców do hodowli 
komórkowych, składników pożywek do hodowli komórko-
wych, rozczynników farmaceutycznych, suplementów od-
żywczych, aminokwasów, ekstraktów roślinnych, minerałów, 
witamin i specjalistycznych produktów chemicznych, Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich.

(210) 548299 (220) 2022 10 18
(731) AIM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.01, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Cukierki, batony, Czekolada, Czekoladki, Sło-
dycze czekoladowe, Czekoladki z nadzieniem, Czekoladowe 
wyroby cukiernicze zawierające praliny, Czekoladki umiesz-
czone w kalendarzu adwentowym, Ozdoby choinkowe 
[jadalne], Słodycze w polewie czekoladowej, Lizaki, Dropsy, 
Żelki, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Pierniki, 
Słodycze do żucia, Guma do żucia, Karmelki, Pralinki, Wyro-
by cukiernicze, Chałwa, Wafle jadalne, Wafle czekoladowe, 
Ciasta, Ciastka, Słodkie bułki, Tort lodowy, Czekolada pitna, 
Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Galaretki 
owocowe [słodycze], Galaretki w czekoladzie i w polewie, 
Wyroby cukiernicze mrożone, Jogurt mrożony [lody spożyw-
cze], Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Sorbety 
[lody], Mrożone torty jogurtowe, Placki [ciasta] z nadzieniem 
owocowym, Lody, Migdały w cukrze, Migdały w polewie 
czekoladowej, Miód, Marcepan, Pasty na bazie czekolady, 
Herbata, Kawa, Kakao, Napoje na bazie kakao, Napoje skła-
dające się głównie z kakao, Napoje zawierające kakao, Pre-
paraty na bazie kakao, Preparaty kakaowe do sporządzania 
napojów, Napoje kawowe, Gotowe napoje kawowe, Esencje 
kawowe, Aromaty kawowe, Napoje czekoladowe, Nadzienia 
na bazie czekolady do placków i ciast, Syropy smakowe, Cu-
kier, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Chrup-
ki serowe, Przekąski z kukurydzy, Sosy, Sosy owocowe, Sosy 
czekoladowe, Polewy cukiernicze, Czekolada na polewy lub 
posypki, Musy (wyroby cukiernicze), Desery (wyroby cukier-
nicze], Desery lodowe, Desery czekoladowe, Musy deserowe, 
Gotowe sosy owocowe, Kremy czekoladowe, Czekoladowe 
dodatki smakowe, Czekoladowe ozdoby do ciast, Pasty cze-
koladowe do chleba.

(210) 548882 (220) 2022 11 04
(731) KAPKOWSKI MAREK, PONITKA ZBIGNIEW  

MIKSTER-SERVICE SPÓŁKA CYWILNA, Czeladź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIKSTER

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.12, 29.01.13
(510), (511) 9 Przyrządy, aparaty i urządzenia pomiarowe, 
rejestrujące, kontrolne, sygnalizacyjne, sterujące, alarmowe, 
Sterowniki, sterowniki mikroprocesorowe, sterowniki do ko-
tłów, komór, sterylizatorów, autoklawów i parzelników, ste-
rowniki elektroniczne, mikroprocesorowe urządzenia steru-
jące, modułowe sterowniki mikroprocesorowe, pomiarowe 
i badawcze urządzenia automatyki i elektroniki, przemysło-
we urządzenia automatyki i elektroniki, rejestratory danych, 
rozproszone systemy pomiarowe, centrale rejestrujące, ter-
mografy, mierniki przenośne, Przenośne liczniki, Rejestrato-
ry danych, liczniki, liczniki czasu okrążenia, obrotomierze, 
szybkościomierze, mierniki temperatury, prędkościomierze, 
milomierze, elektroniczne aparaty do sygnalizowania cza-
su, przyrządy do rejestrowania czasu, wskaźniki szybkości, 
Sterowniki, sterowniki mikroprocesorowe, sterowniki do ko-
tłów, komór, sterylizatorów, autoklawów i parzelników, ste-
rowniki elektroniczne, mikroprocesorowe urządzenia steru-
jące, modułowe sterowniki mikroprocesorowe, pomiarowe 
i badawcze urządzenia automatyki i elektroniki, przemysło-
we urządzenia automatyki i elektroniki do analizy, monito-
rowania, przechowywania, rejestracji i zapisu danych, reje-
stratory danych, rozproszone systemy pomiarowe, centrale 
rejestrujące, termografy, mierniki przenośne, Rejestratory 
temperatury, wilgotności oraz innych parametrów analo-
gowych i cyfrowych, Oprogramowanie sprzętowe, Opro-
gramowanie komputerowe, Bezprzewodowe czujniki po-
miaru wilgotności i temperatury, 35 Działalność agentów 
zajmujących się sprzedażą towarów: przyrządy, aparaty 
i urządzenia pomiarowe, rejestrujące, kontrolne, sygnali-
zacyjne, sterujące, alarmowe, sterowniki, sterowniki mikro-
procesorowe, sterowniki do kotłów, komór, sterylizatorów, 
autoklawów i parzelników, sterowniki elektroniczne, mikro-
procesorowe urządzenia sterujące, modułowe sterowniki 
mikroprocesorowe, pomiarowe i badawcze urządzenia au-
tomatyki i elektroniki, przemysłowe urządzenia automatyki 
i elektroniki, rejestratory danych, rozproszone systemy po-
miarowe, centrale rejestrujące, termografy, mierniki przeno-
śne, przenośne liczniki, rejestratory danych, liczniki, liczniki 
czasu okrążenia, obrotomierze, szybkościomierze, mierniki 
temperatury, prędkościomierze, milomierze, elektroniczne 
aparaty do sygnalizowania czasu, przyrządy do rejestrowa-
nia czasu, wskaźniki szybkości, sterowniki, sterowniki mikro-
procesorowe, sterowniki do kotłów, komór, sterylizatorów, 
autoklawów i parzelników, sterowniki elektroniczne, mikro-
procesorowe urządzenia sterujące, modułowe sterowniki 
mikroprocesorowe, pomiarowe i badawcze urządzenia au-
tomatyki i elektroniki, przemysłowe urządzenia automatyki 
i elektroniki do analizy, monitorowania, przechowywania, 
rejestracji i zapisu danych, rejestratory danych, rozproszo-
ne systemy pomiarowe, centrale rejestrujące, termografy, 
mierniki przenośne, rejestratory temperatury, wilgotności 
oraz innych parametrów analogowych i cyfrowych, opro-
gramowanie komputerowe, oprogramowanie sprzętowe, 
bezprzewodowe czujniki pomiaru wilgotności i tempe-
ratury, Prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośred-
nictwem Internetu oraz sprzedaż przez Internet towarów: 
przyrządy, aparaty i urządzenia pomiarowe, rejestrujące, 
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kontrolne, sygnalizacyjne, sterujące, alarmowe, sterowniki, 
sterowniki mikroprocesorowe, sterowniki do kotłów, ko-
mór, sterylizatorów, autoklawów i parzelników, sterowniki 
elektroniczne, mikroprocesorowe urządzenia sterujące, 
modułowe sterowniki mikroprocesorowe, pomiarowe i ba-
dawcze urządzenia automatyki i elektroniki, przemysłowe 
urządzenia automatyki i elektroniki, rejestratory danych, 
rozproszone systemy pomiarowe, centrale rejestrujące, ter-
mografy, mierniki przenośne, przenośne liczniki, rejestrato-
ry danych, liczniki, liczniki czasu okrążenia, obrotomierze, 
szybkościomierze, mierniki temperatury, prędkościomierze, 
milomierze, elektroniczne aparaty do sygnalizowania cza-
su, przyrządy do rejestrowania czasu, wskaźniki szybkości, 
sterowniki, sterowniki mikroprocesorowe, sterowniki do ko-
tłów, komór, sterylizatorów, autoklawów i parzelników, 
sterowniki elektroniczne, mikroprocesorowe urządzenia 
sterujące, modułowe sterowniki mikroprocesorowe, po-
miarowe i badawcze urządzenia automatyki i elektroniki, 
przemysłowe urządzenia automatyki i elektroniki do ana-
lizy, monitorowania, przechowywania, rejestracji i zapisu 
danych, rejestratory danych, rozproszone systemy pomia-
rowe, centrale rejestrujące, termografy, mierniki przenośne, 
rejestratory temperatury, wilgotności oraz innych parame-
trów analogowych i cyfrowych, oprogramowanie kom-
puterowe, oprogramowanie sprzętowe, bezprzewodowe 
czujniki pomiaru wilgotności i temperatury, Zgromadze-
nie na rzecz osób trzecich następujących towarów, w tym 
sprzedaż za pośrednictwem internetu oraz prowadzenie 
sklepu w systemie online i sprzedaż towarów: przyrządy, 
aparaty i urządzenia pomiarowe, rejestrujące, kontrolne, 
sygnalizacyjne, sterujące, alarmowe, sterowniki, sterow-
niki mikroprocesorowe, sterowniki do kotłów, komór, 
sterylizatorów, autoklawów i parzelników, sterowniki elek-
troniczne, mikroprocesorowe urządzenia sterujące, mo-
dułowe sterowniki mikroprocesorowe, pomiarowe i ba-
dawcze urządzenia automatyki i elektroniki, przemysłowe 
urządzenia automatyki i elektroniki, rejestratory danych, 
rozproszone systemy pomiarowe, centrale rejestrujące, 
termografy, mierniki przenośne, przenośne liczniki, reje-
stratory danych, liczniki, liczniki czasu okrążenia, obroto-
mierze, szybkościomierze, mierniki temperatury, prędko-
ściomierze, milomierze, elektroniczne aparaty do sygnali-
zowania czasu, przyrządy do rejestrowania czasu, wskaź-
niki szybkości, sterowniki, sterowniki mikroprocesorowe, 
sterowniki do kotłów, komór, sterylizatorów, autoklawów 
i parzelników, sterowniki elektroniczne, mikroproceso-
rowe urządzenia sterujące, modułowe sterowniki mikro-
procesorowe, pomiarowe i badawcze urządzenia auto-
matyki i elektroniki, przemysłowe urządzenia automatyki 
i elektroniki do analizy, monitorowania, przechowywania, 
rejestracji i zapisu danych, rejestratory danych, rozproszo-
ne systemy pomiarowe, centrale rejestrujące, termografy, 
mierniki przenośne, rejestratory temperatury, wilgotności 
oraz innych parametrów analogowych i cyfrowych, opro-
gramowanie komputerowe, oprogramowanie sprzętowe, 
bezprzewodowe czujniki pomiaru wilgotności i tempe-
ratury, 42 Usługi rejestracji wilgotności, temperatury i in-
nych parametrów analogowych i cyfrowych, konwersja 
danych elektronicznych, skomputeryzowana analiza da-
nych, przechowywanie danych elektronicznych, projekto-
wanie i opracowywanie baz danych rejestrowanie danych 
dotyczących zużycia temperatury w pojazdach.

(210) 549090 (220) 2022 11 10
(731) BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, IE
(540) (znak słowny)

(540) RAMIBIS
(510), (511) 5 Produkty i substancje farmaceutyczne, Leki 
stosowane w leczeniu zaburzeń chorób serca i naczyń 
krwionośnych.

(210) 549146 (220) 2022 11 15
(731) ZIELONYSKLEP.PL J.P. PRZYBYŁ SPÓŁKA JAWNA, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMINATOR URBAN COMBAT

(531) 27.05.01, 26.13.25, 01.01.02
(510), (511) 8 Narzędzia ręczne, noże, scyzoryki, scyzoryki 
z wielofunkcyjnymi końcówkami, łopatki [narzędzia ręczne 
do kopania], pałki policyjne, pałki gumowe, pałki teleskopowe.

(210) 549211 (220) 2022 11 15
(731) MW LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MW Logistic Poland Sp.z o.o.

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Dostarczanie paczek, Dostarczanie towa-
rów zamówionych korespondencyjnie, Dostawa towarów, 
Fracht, Fracht - przewóz towarów, Logistyka transportu, Wy-
pożyczanie pojazdów, Pośrednictwo frachtowe, Przenosze-
nie, przewóz bagaży, Przewożenie, Przewóz samochodami 
ciężarowymi, Rezerwacja transportu, Składowanie towarów, 
Spedycja, Transport, Usługi rozładunku towarów, Wynajem 
samochodów.

(210) 549217 (220) 2022 11 15
(731) ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH COW CANDY

(531) 03.04.02, 03.04.13, 26.01.03, 26.01.15, 28.01.99, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pralinki, Słodycze, Cu-
kierki, Cukierki-krówki, Karmelki - cukierki, Pomadki - wyroby 
cukiernicze.
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(210) 549296 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK DATA PREMIUM

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodar-
czej, Usługi informacji handlowej, Przyjmowanie, prze-
chowywanie i ujawnianie informacji gospodarczych, po-
zyskiwanie informacji gospodarczych, Badania i eksperty-
zy w dziedzinie działalności gospodarczej, sporządzanie 
ekspertyz w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi doradcze dotyczące zarządzania ryzykiem 
biznesowym, Usługi doradcze w zakresie zarządzania 
biznesowego, Usługi zarządzania biznesowego związane 
z rozwojem firm, Profesjonalne doradztwo dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą, Skomputeryzowane 
zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób trzecich], Usługi 
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz 
danych, Usługi związane z pozyskiwaniem danych do kom-
puterowych baz danych związanych z zadłużeniem, ze ścią-
ganiem należności, przetwarzanie pozyskanych danych, 
systematyzowanie i umieszczenie w bazach danych, Usługi 
systematyzowania baz danych i wyszukiwania w kompute-
rowych bazach danych, Sortowanie danych w komputero-
wych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w kompu-
terowych bazach danych dla osób trzecich, Archiwizacja 
uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości prze-
glądania i udostępniania danych, Udostępnianie informa-
cji handlowych za pomocą komputerowej bazy danych, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze 
statystycznym w oparciu o pozyskane i przetworzone in-
formacje, Usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania 
informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, Kompilacja i udostęp-
nianie cenowych i statystycznych informacji handlowych 
i biznesowych, Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, Badania rynku, 
analizy rynkowe, Analizy kosztów, Zestawienia statystyczne, 
Usługi badań i doradztwa biznesowego, Usługi doradcze 
dotyczące elektronicznego przetwarzania danych, Kompi-
lacja i analiza informacji i danych związanych z zarządza-
niem biznesowym, Przetwarzanie danych w celu zbierania 
danych do celów biznesowych, Przygotowywanie i organi-
zowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, 
Porady udzielane konsumentom w punktach informacji 
konsumenckiej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Ogło-
szenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, Usługi budowania wizerunku firmy, Sporządzanie 
raportów ekonomicznych, Skomputeryzowana analiza da-
nych, 36 Zarządzanie finansami dla przedsiębiorstw, Porada 
finansowa, Usługi doradcze w zakresie zarządzania finan-
sami, Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, 
Usługi doradztwa finansowego dla osób fizycznych, Usługi 
finansów osobistych, Usługi doradcze dotyczące finansów 
osobistych, Usługi doradcze dotyczące finansów, Skom-

puteryzowane usługi finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Informacja finansowa, Usługi informacyjne 
dotyczące bankowości i tematyki kredytowej, Dostarczanie 
informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy 
danych, Dostarczanie informacji finansowych w zakresie 
bezpieczeństwa przed wyłudzeniami, Usługi windykacji 
należności, usługi związane ze ściąganiem wierzytelności, 
doradztwo w sprawach związanych ze ściąganiem długów, 
usługi transferu środków finansowych, zarządzanie mająt-
kiem dłużników, zarządzanie zobowiązaniami dłużników, 
Opracowywanie raportów dotyczących oceny zobowią-
zań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec 
banków i instytucji finansowych, Usługi w zakresie oceny 
ryzyka kredytowego, Analizy ryzyka kredytowego, Usłu-
gi bankowe związane z budowaniem historii kredytowej 
klientów, usługi monitorowania portfela kredytów, w tym 
hipotecznych, Usługi wyznaczania modułów scoringowych 
jako statystyczna formuła matematyczna wykorzystywana 
do wyliczania danych zgromadzonych w bazie zgłaszające-
go dla oceny punktowej klientów, jako miary ryzyka spłaty 
kredytu zabezpieczonego hipoteką, Prowadzenie analiz 
finansowych, Sporządzanie i publikowanie raportów oraz 
ocen ekonomiczno-finansowych, Opracowanie i publi-
kowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytu-
cji finansowych, Zarządzanie informacjami gospodarczymi 
związanymi z zadłużeniami, Usługi związane z usuwaniem 
przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia osób fi-
zycznych i firm, Usługi związane z generowaniem wezwań 
do zapłaty zobowiązań, Usługi monitorowania zobowiązań 
finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw, Opracowy-
wanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań 
finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec 
banków i instytucji finansowych, 38 Zapewnianie dostępu 
do tematycznych platform informacyjnych z zakresu ban-
kowości i tematyki kredytowej, Udostępnianie komputero-
wych baz danych, Zapewnianie dostępu do platform w In-
ternecie i do baz danych w celu zabezpieczenia przed wy-
łudzeniami finansowymi, Usługi związane z dostarczaniem 
powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem 
Internetu lub za pośrednictwem krótkich wiadomości tek-
stowych (SMS), Udostępnianie czasu dostępu do baz da-
nych, 42 Tworzenie i administrowanie stron internetowych, 
Utrzymywanie baz danych, Wynajmowanie [udostępnia-
nie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Dostarcza-
nie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych 
dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Projektowa-
nie systemów komputerowych, Projektowanie i opracowy-
wanie baz danych, Usługi związane z tworzeniem oprogra-
mowania do platform informacyjnych i ich hosting, Usługi 
badawcze w zakresie prowadzenia studiów sektorowych 
dotyczących bankowości i tematyki kredytowej, Projekto-
wanie, instalowanie i konserwacja programów komputero-
wych do tworzenia modeli scoringowych służących ocenie 
zdolności kredytowej klientów banków, Projektowanie, 
instalowanie i konserwacja komputerowych programów, 
Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania, Badania w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Usługi hostingowe 
i oprogramowanie jako usługa [SaaS] oraz wypożyczanie opro-
gramowania, Eksploracja danych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania do elektronicznej bazy danych, Opra-
cowywanie i testowanie metod obliczeniowych, algorytmów 
i oprogramowania, Wynajem oprogramowania komputerowe-
go, Usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie IT, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi.
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(210) 549297 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK BIOW

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodarczej, 
Usługi informacji handlowej, Przyjmowanie, przechowywa-
nie i ujawnianie informacji gospodarczych, pozyskiwanie in-
formacji gospodarczych, Badania i ekspertyzy w dziedzinie 
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakre-
sie wydolności przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze dotyczące 
zarządzania ryzykiem biznesowym, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania biznesowego, Usługi zarządzania bizneso-
wego związane z rozwojem firm, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Skom-
puteryzowane zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób 
trzecich], Usługi w zakresie pozyskiwania danych do kom-
puterowych baz danych, Usługi związane z pozyskiwaniem 
danych do komputerowych baz danych związanych z zadłu-
żeniem, ze ściąganiem należności, przetwarzanie pozyska-
nych danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach 
danych, Usługi systematyzowania baz danych i wyszukiwa-
nia w komputerowych bazach danych, Sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, Archi-
wizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości 
przeglądania i udostępniania danych, Udostępnianie infor-
macji handlowych za pomocą komputerowej bazy danych, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze 
statystycznym w oparciu o pozyskane i przetworzone in-
formacje, Usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania 
informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, Kompilacja i udostęp-
nianie cenowych i statystycznych informacji handlowych 
i biznesowych, Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, Badania rynku, 
analizy rynkowe, Analizy kosztów, Zestawienia statystyczne, 
Usługi badań i doradztwa biznesowego, Usługi doradcze 
dotyczące elektronicznego przetwarzania danych, Kompila-
cja i analiza informacji i danych związanych z zarządzaniem 
biznesowym, Przetwarzanie danych w celu zbierania danych 
do celów biznesowych, Przygotowywanie i organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, Porady 
udzielane konsumentom w punktach informacji konsu-
menckiej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Ogłoszenia 
reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi 
budowania wizerunku firmy, Sporządzanie raportów ekono-
micznych, Skomputeryzowana analiza danych, 36 Zarządza-
nie finansami dla przedsiębiorstw, Porada finansowa, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania finansami, Skomputery-
zowane usługi doradztwa finansowego, Usługi doradztwa 
finansowego dla osób fizycznych, Usługi finansów osobi-
stych, Usługi doradcze dotyczące finansów osobistych, Usłu-
gi doradcze dotyczące finansów, Skomputeryzowane usługi 

finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Informa-
cja finansowa, Usługi informacyjne dotyczące bankowości 
i tematyki kredytowej, Dostarczanie informacji finansowych 
za pomocą komputerowej bazy danych, Dostarczanie in-
formacji finansowych w zakresie bezpieczeństwa przed 
wyłudzeniami, Usługi windykacji należności, usługi związa-
ne ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo w sprawach 
związanych ze ściąganiem długów, usługi transferu środków 
finansowych, zarządzanie majątkiem dłużników, zarządzanie 
zobowiązaniami dłużników, Opracowywanie raportów do-
tyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
Usługi w zakresie oceny ryzyka kredytowego, Analizy ryzy-
ka kredytowego, Usługi bankowe związane z budowaniem 
historii kredytowej klientów, usługi monitorowania portfela 
kredytów, w tym hipotecznych, Usługi wyznaczania modu-
łów scoringowych jako statystyczna formuła matematycz-
na wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzonych 
w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej klientów, jako 
miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, Pro-
wadzenie analiz finansowych, Sporządzanie i publikowanie 
raportów oraz ocen ekonomiczno - finansowych, Opracowa-
nie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finan-
sowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków 
i instytucji finansowych, Zarządzanie informacjami gospo-
darczymi związanymi z zadłużeniami, Usługi związane z usu-
waniem przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia 
osób fizycznych i firm, Usługi związane z generowaniem 
wezwań do zapłaty zobowiązań, Usługi monitorowania zo-
bowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw, 
Opracowywanie i publikowanie raportów w sprawach zo-
bowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw 
wobec banków i instytucji finansowych, 38 Zapewnianie 
dostępu do tematycznych platform informacyjnych z zakre-
su bankowości i tematyki kredytowej, Udostępnianie kom-
puterowych baz danych, Zapewnianie dostępu do platform 
w Internecie i do baz danych w celu zabezpieczenia przed 
wyłudzeniami finansowymi, Usługi związane z dostarcza-
niem powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednic-
twem Internetu lub za pośrednictwem krótkich wiadomości 
tekstowych (SMS), Udostępnianie czasu dostępu do baz da-
nych, 42 Tworzenie i administrowanie stron internetowych, 
Utrzymywanie baz danych, Wynajmowanie [udostępnianie] 
zasobów serwerów sieci komputerowych, Dostarczanie 
informacji i wyników badań naukowych z bazy danych do-
stępnej Online z możliwością wyszukiwania, Projektowanie 
systemów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie 
baz danych, Usługi związane z tworzeniem oprogramowania 
do platform informacyjnych i ich hosting, Usługi badawcze 
w zakresie prowadzenia studiów sektorowych dotyczą-
cych bankowości i tematyki kredytowej, Projektowanie, 
instalowanie i konserwacja programów komputerowych 
do tworzenia modeli scoringowych służących ocenie 
zdolności kredytowej klientów banków, Projektowanie, 
instalowanie i konserwacja komputerowych programów, 
Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania, Badania 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi 
hostingowe i oprogramowanie jako usługa [SaaS] oraz 
wypożyczanie oprogramowania, Eksploracja danych, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do elek-
tronicznej bazy danych, Opracowywanie i testowanie 
metod obliczeniowych, algorytmów i oprogramowania, 
Wynajem oprogramowania komputerowego, Usługi kon-
sultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie IT, Zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi.
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(210) 549299 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK SCO CREDITRISK 3

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodarczej, 
Usługi informacji handlowej, Przyjmowanie, przechowywa-
nie i ujawnianie informacji gospodarczych, pozyskiwanie in-
formacji gospodarczych, Badania i ekspertyzy w dziedzinie 
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakre-
sie wydolności przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze dotyczące 
zarządzania ryzykiem biznesowym, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania biznesowego, Usługi zarządzania bizneso-
wego związane z rozwojem firm, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Skom-
puteryzowane zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób 
trzecich], Usługi w zakresie pozyskiwania danych do kom-
puterowych baz danych, Usługi związane z pozyskiwaniem 
danych do komputerowych baz danych związanych z zadłu-
żeniem, ze ściąganiem należności, przetwarzanie pozyska-
nych danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach 
danych, Usługi systematyzowania baz danych i wyszukiwa-
nia w komputerowych bazach danych, Sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, Archi-
wizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości 
przeglądania i udostępniania danych, Udostępnianie infor-
macji handlowych za pomocą komputerowej bazy danych, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze 
statystycznym w oparciu o pozyskane i przetworzone in-
formacje, Usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania 
informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, Kompilacja i udostęp-
nianie cenowych i statystycznych informacji handlowych 
i biznesowych, Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, Badania rynku, 
analizy rynkowe, Analizy kosztów, Zestawienia statystyczne, 
Usługi badań i doradztwa biznesowego, Usługi doradcze 
dotyczące elektronicznego przetwarzania danych, Kompila-
cja i analiza informacji i danych związanych z zarządzaniem 
biznesowym, Przetwarzanie danych w celu zbierania danych 
do celów biznesowych, Przygotowywanie i organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, Porady 
udzielane konsumentom w punktach informacji konsu-
menckiej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Ogłoszenia 
reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi 
budowania wizerunku firmy, Sporządzanie raportów ekono-
micznych, Skomputeryzowana analiza danych, 36 Zarządza-
nie finansami dla przedsiębiorstw, Porada finansowa, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania finansami, Skomputery-
zowane usługi doradztwa finansowego, Usługi doradztwa 
finansowego dla osób fizycznych, Usługi finansów osobi-
stych, Usługi doradcze dotyczące finansów osobistych, Usłu-
gi doradcze dotyczące finansów, Skomputeryzowane usługi 
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Informa-

cja finansowa, Usługi informacyjne dotyczące bankowości 
i tematyki kredytowej, Dostarczanie informacji finansowych 
za pomocą komputerowej bazy danych, Dostarczanie in-
formacji finansowych w zakresie bezpieczeństwa przed 
wyłudzeniami, Usługi windykacji należności, usługi związa-
ne ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo w sprawach 
związanych ze ściąganiem długów, usługi transferu środków 
finansowych, zarządzanie majątkiem dłużników, zarządzanie 
zobowiązaniami dłużników, Opracowywanie raportów do-
tyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
Usługi w zakresie oceny ryzyka kredytowego, Analizy ryzy-
ka kredytowego, Usługi bankowe związane z budowaniem 
historii kredytowej klientów, usługi monitorowania portfela 
kredytów, w tym hipotecznych, Usługi wyznaczania modu-
łów scoringowych jako statystyczna formuła matematyczna 
wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzonych 
w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej klientów, jako 
miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, 
Prowadzenie analiz finansowych, Sporządzanie i publiko-
wanie raportów oraz ocen ekonomiczno - finansowych, 
Opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobo-
wiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wo-
bec banków i instytucji finansowych, Zarządzanie informa-
cjami gospodarczymi związanymi z zadłużeniami, Usługi 
związane z usuwaniem przeterminowanych raportów od-
nośnie zadłużenia osób fizycznych i firm, Usługi związane 
z generowaniem wezwań do zapłaty zobowiązań, Usługi 
monitorowania zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw, Opracowywanie i publikowanie rapor-
tów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
38 Zapewnianie dostępu do tematycznych platform infor-
macyjnych z zakresu bankowości i tematyki kredytowej, 
Udostępnianie komputerowych baz danych, Zapewnianie 
dostępu do platform w Internecie i do baz danych w celu 
zabezpieczenia przed wyłudzeniami finansowymi, Usługi 
związane z dostarczaniem powiadomień pocztą elektro-
niczną za pośrednictwem Internetu lub za pośrednictwem 
krótkich wiadomości tekstowych (SMS), Udostępnianie cza-
su dostępu do baz danych, 42 Tworzenie i administrowanie 
stron internetowych, Utrzymywanie baz danych, Wynaj-
mowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci kom-
puterowych, Dostarczanie informacji i wyników badań 
naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwo-
ścią wyszukiwania, Projektowanie systemów komputero-
wych, Projektowanie i opracowywanie baz danych, Usługi 
związane z tworzeniem oprogramowania do platform 
informacyjnych i ich hosting, Usługi badawcze w zakresie 
prowadzenia studiów sektorowych dotyczących banko-
wości i tematyki kredytowej, Projektowanie, instalowanie 
i konserwacja programów komputerowych do tworzenia 
modeli scoringowych służących ocenie zdolności kre-
dytowej klientów banków, Projektowanie, instalowanie 
i konserwacja komputerowych programów, Projektowa-
nie i rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania, Badania w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Usługi hostingowe 
i oprogramowanie jako usługa [SaaS] oraz wypożycza-
nie oprogramowania, Eksploracja danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznej 
bazy danych, Opracowywanie i testowanie metod obli-
czeniowych, algorytmów i oprogramowania, Wynajem 
oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne, 
doradcze i informacyjne w zakresie IT, Zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi.
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(210) 549300 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK DATA

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodarczej, 
Usługi informacji handlowej, Przyjmowanie, przechowywa-
nie i ujawnianie informacji gospodarczych, pozyskiwanie in-
formacji gospodarczych: Badania i ekspertyzy w dziedzinie 
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakre-
sie wydolności przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze dotyczące 
zarządzania ryzykiem biznesowym, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania biznesowego, Usługi zarządzania bizneso-
wego związane z rozwojem firm, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Skom-
puteryzowane zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób 
trzecich], Usługi w zakresie pozyskiwania danych do kom-
puterowych baz danych, Usługi związane z pozyskiwaniem 
danych do komputerowych baz danych związanych z zadłu-
żeniem, ze ściąganiem należności, przetwarzanie pozyska-
nych danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach 
danych, Usługi systematyzowania baz danych i wyszukiwa-
nia w komputerowych bazach danych, Sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, Archi-
wizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości 
przeglądania i udostępniania danych, Udostępnianie infor-
macji handlowych za pomocą komputerowej bazy danych, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze 
statystycznym w oparciu o pozyskane i przetworzone in-
formacje, Usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania 
informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, Kompilacja i udostęp-
nianie cenowych i statystycznych informacji handlowych 
i biznesowych, Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, Badania rynku, 
analizy rynkowe, Analizy kosztów, Zestawienia statystyczne, 
Usługi badań i doradztwa biznesowego, Usługi doradcze 
dotyczące elektronicznego przetwarzania danych, Kompila-
cja i analiza informacji i danych związanych z zarządzaniem 
biznesowym, Przetwarzanie danych w celu zbierania danych 
do celów biznesowych, Przygotowywanie i organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, Porady 
udzielane konsumentom w punktach informacji konsu-
menckiej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Ogłoszenia 
reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi 
budowania wizerunku firmy, Sporządzanie raportów ekono-
micznych, Skomputeryzowana analiza danych, 36 Zarządza-
nie finansami dla przedsiębiorstw, Porada finansowa, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania finansami, Skomputery-
zowane usługi doradztwa finansowego, Usługi doradztwa 
finansowego dla osób fizycznych, Usługi finansów osobi-
stych, Usługi doradcze dotyczące finansów osobistych, Usłu-

gi doradcze dotyczące finansów, Skomputeryzowane usługi 
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Informa-
cja finansowa, Usługi informacyjne dotyczące bankowości 
i tematyki kredytowej, Dostarczanie informacji finansowych 
za pomocą komputerowej bazy danych, Dostarczanie in-
formacji finansowych w zakresie bezpieczeństwa przed 
wyłudzeniami, Usługi windykacji należności, usługi związa-
ne ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo w sprawach 
związanych ze ściąganiem długów, usługi transferu środków 
finansowych, zarządzanie majątkiem dłużników, zarządzanie 
zobowiązaniami dłużników, Opracowywanie raportów do-
tyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
Usługi w zakresie oceny ryzyka kredytowego, Analizy ryzy-
ka kredytowego, Usługi bankowe związane z budowaniem 
historii kredytowej klientów, usługi monitorowania portfela 
kredytów, w tym hipotecznych, Usługi wyznaczania modu-
łów scoringowych jako statystyczna formuła matematycz-
na wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzonych 
w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej klientów, jako 
miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, Pro-
wadzenie analiz finansowych, Sporządzanie i publikowanie 
raportów oraz ocen ekonomiczno - finansowych, Opracowa-
nie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finan-
sowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków 
i instytucji finansowych, Zarządzanie informacjami gospo-
darczymi związanymi z zadłużeniami, Usługi związane z usu-
waniem przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia 
osób fizycznych i firm, Usługi związane z generowaniem 
wezwań do zapłaty zobowiązań, Usługi monitorowania zo-
bowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw, 
Opracowywanie i publikowanie raportów w sprawach zo-
bowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw 
wobec banków i instytucji finansowych, 38 Zapewnianie 
dostępu do tematycznych platform informacyjnych z zakre-
su bankowości i tematyki kredytowej, Udostępnianie kom-
puterowych baz danych, Zapewnianie dostępu do platform 
w Internecie i do baz danych w celu zabezpieczenia przed 
wyłudzeniami finansowymi, Usługi związane z dostarcza-
niem powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednic-
twem Internetu lub za pośrednictwem krótkich wiadomości 
tekstowych (SMS), Udostępnianie czasu dostępu do baz da-
nych, 42 Tworzenie i administrowanie stron internetowych, 
Utrzymywanie baz danych, Wynajmowanie [udostępnianie] 
zasobów serwerów sieci komputerowych, Dostarczanie 
informacji i wyników badań naukowych z bazy danych do-
stępnej online z możliwością wyszukiwania, Projektowanie 
systemów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie 
baz danych, Usługi związane z tworzeniem oprogramowania 
do platform informacyjnych i ich hosting, Usługi badawcze 
w zakresie prowadzenia studiów sektorowych dotyczących 
bankowości i tematyki kredytowej, Projektowanie, instalowa-
nie i konserwacja programów komputerowych do tworzenia 
modeli scoringowych służących ocenie zdolności kredyto-
wej klientów banków, Projektowanie, instalowanie i konser-
wacja komputerowych programów, Projektowanie i rozwój 
sprzętu komputerowego, Rozwój, programowanie i wdraża-
nie oprogramowania, Badania w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Usługi hostingowe i oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] oraz wypożyczanie oprogramowania, Eks-
ploracja danych, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do elektronicznej bazy danych, Opracowywanie 
i testowanie metod obliczeniowych, algorytmów i opro-
gramowania, Wynajem oprogramowania komputerowego, 
Usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie IT, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi.
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(210) 549301 (220) 2022 11 16
(731) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK PRZEDSIĘBIORCA

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodarczej, 
Usługi informacji handlowej, Przyjmowanie, przechowywa-
nie i ujawnianie informacji gospodarczych, pozyskiwanie in-
formacji gospodarczych, Badania i ekspertyzy w dziedzinie 
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakre-
sie wydolności przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze dotyczące 
zarządzania ryzykiem biznesowym, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania biznesowego, Usługi zarządzania bizneso-
wego związane z rozwojem firm, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Skom-
puteryzowane zarządzanie przedsiębiorstwem [dla osób 
trzecich], Usługi w zakresie pozyskiwania danych do kom-
puterowych baz danych, Usługi związane z pozyskiwaniem 
danych do komputerowych baz danych związanych z zadłu-
żeniem, ze ściąganiem należności, przetwarzanie pozyska-
nych danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach 
danych, Usługi systematyzowania baz danych i wyszukiwa-
nia w komputerowych bazach danych, Sortowanie danych 
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji 
w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, Archi-
wizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości 
przeglądania i udostępniania danych, Udostępnianie infor-
macji handlowych za pomocą komputerowej bazy danych, 
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z za-
kresu działalności gospodarczej, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze 
statystycznym w oparciu o pozyskane i przetworzone in-
formacje, Usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania 
informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach go-
spodarczych i o osobach fizycznych, Kompilacja i udostęp-
nianie cenowych i statystycznych informacji handlowych 
i biznesowych, Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, Badania rynku, 
analizy rynkowe, Analizy kosztów, Zestawienia statystyczne, 
Usługi badań i doradztwa biznesowego, Usługi doradcze 
dotyczące elektronicznego przetwarzania danych, Kompila-
cja i analiza informacji i danych związanych z zarządzaniem 
biznesowym, Przetwarzanie danych w celu zbierania danych 
do celów biznesowych, Przygotowywanie i organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, Porady 
udzielane konsumentom w punktach informacji konsu-
menckiej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Ogłoszenia 
reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi 
budowania wizerunku firmy, Sporządzanie raportów ekono-
micznych, Skomputeryzowana analiza danych, 36 Zarządza-
nie finansami dla przedsiębiorstw, Porada finansowa, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania finansami, Skomputery-
zowane usługi doradztwa finansowego, Usługi doradztwa 
finansowego dla osób fizycznych, Usługi finansów osobi-
stych, Usługi doradcze dotyczące finansów osobistych, Usłu-
gi doradcze dotyczące finansów, Skomputeryzowane usługi 
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Informa-

cja finansowa, Usługi informacyjne dotyczące bankowości 
i tematyki kredytowej, Dostarczanie informacji finansowych 
za pomocą komputerowej bazy danych, Dostarczanie in-
formacji finansowych w zakresie bezpieczeństwa przed 
wyłudzeniami, Usługi windykacji należności, usługi związa-
ne ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo w sprawach 
związanych ze ściąganiem długów, usługi transferu środków 
finansowych, zarządzanie majątkiem dłużników, zarządzanie 
zobowiązaniami dłużników, Opracowywanie raportów do-
tyczących oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
Usługi w zakresie oceny ryzyka kredytowego, Analizy ryzy-
ka kredytowego, Usługi bankowe związane z budowaniem 
historii kredytowej klientów, usługi monitorowania portfela 
kredytów, w tym hipotecznych, Usługi wyznaczania modu-
łów scoringowych jako statystyczna formuła matematycz-
na wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzonych 
w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej klientów, jako 
miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, Pro-
wadzenie analiz finansowych, Sporządzanie i publikowanie 
raportów oraz ocen ekonomiczno - finansowych, Opracowa-
nie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finan-
sowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków 
i instytucji finansowych, Zarządzanie informacjami gospo-
darczymi związanymi z zadłużeniami, Usługi związane z usu-
waniem przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia 
osób fizycznych i firm, Usługi związane z generowaniem 
wezwań do zapłaty zobowiązań, Usługi monitorowania zo-
bowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw, 
Opracowywanie i publikowanie raportów w sprawach zo-
bowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw 
wobec banków i instytucji finansowych, 38 Zapewnianie 
dostępu do tematycznych platform informacyjnych z za-
kresu bankowości i tematyki kredytowej, Udostępnia-
nie komputerowych baz danych, Zapewnianie dostępu 
do platform w Internecie i do baz danych w celu zabez-
pieczenia przed wyłudzeniami finansowymi, Usługi zwią-
zane z dostarczaniem powiadomień pocztą elektroniczną 
za pośrednictwem Internetu lub za pośrednictwem krót-
kich wiadomości tekstowych (SMS), Udostępnianie czasu 
dostępu do baz danych, 42 Tworzenie i administrowanie 
stron internetowych, Utrzymywanie baz danych, Wynaj-
mowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci kom-
puterowych, Dostarczanie informacji i wyników badań 
naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwo-
ścią wyszukiwania, Projektowanie systemów komputero-
wych, Projektowanie i opracowywanie baz danych, Usługi 
związane z tworzeniem oprogramowania do platform 
informacyjnych i ich hosting, Usługi badawcze w zakresie 
prowadzenia studiów sektorowych dotyczących banko-
wości i tematyki kredytowej, Projektowanie, instalowanie 
i konserwacja programów komputerowych do tworzenia 
modeli scoringowych służących ocenie zdolności kre-
dytowej klientów banków, Projektowanie, instalowanie 
i konserwacja komputerowych programów, Projektowa-
nie i rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania, Badania w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Usługi hostingowe 
i oprogramowanie jako usługa [SaaS] oraz wypożycza-
nie oprogramowania, Eksploracja danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznej 
bazy danych, Opracowywanie i testowanie metod obli-
czeniowych, algorytmów i oprogramowania, Wynajem 
oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne, 
doradcze i informacyjne w zakresie IT, Zarządzanie zbiora-
mi informatycznymi.
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(210) 549339 (220) 2022 11 17
(731) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD., 

Chongqing, CN
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy elektryczne, Ciężarówki, Samochody, 
Samochody silnikowe, amortyzatora do samochodów, Sil-
niki napędowe do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne, 
do pojazdów lądowych, Sprzęgła do pojazdów lądowych, 
Samochody kempingowe, Karoserie samochodowe.

(210) 549504 (220) 2022 11 22
(731) WŁODARCZYK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TopCars RENT A CAR

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23
(510), (511) 39 Wypożyczanie pojazdów.

(210) 549515 (220) 2022 11 22
(731) KRUŚ PAWEŁ INSTYTUT NAGRODY ZAUFANIA  

ZŁOTY OTIS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAGRODA PROFESORÓW FARMACJI

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 05.13.01, 
03.11.02

(510), (511) 41 Usługi zapewniania rankingów związanych 
z przyznawaniem eksperckich i konsumenckich nagród 
promocyjnych dla producentów leków, suplementów diety, 
sprzętu medycznego, dostawców prozdrowotnych stron in-
ternetowych, programów profilaktycznych.

(210) 549542 (220) 2022 11 23
(731) REMIASZ NATALIA, REMIASZ OSKAR F 

ABRYKA BURGERÓW SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA BURGERÓW

(531) 15.07.01, 08.01.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Frytki, Burgery, Burgery mięsne, Burgery sojo-
we, Burgery warzywne, Frytki ziemniaczane.

(210) 549601 (220) 2022 11 24
(731) KRUŚ PAWEŁ INSTYTUT NAGRODY ZAUFANIA  

ZŁOTY OTIS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY LAUR PROFESORÓW FARMACJI

(531) 03.11.02, 05.13.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 41 Usługi zapewniania rankingów związanych 
z przyznawaniem eksperckich i konsumenckich nagród 
promocyjnych dla producentów leków, suplementów diety, 
sprzętu medycznego, dostawców prozdrowotnych stron in-
ternetowych, programów profilaktycznych.

(210) 549603 (220) 2022 11 24
(731) KRUŚ PAWEŁ INSTYTUT NAGRODY ZAUFANIA  

ZŁOTY OTIS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY MEDAL PROFESORÓW FARMACJI
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(531) 03.11.02, 05.13.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 41 Usługi zapewniania rankingów związanych 
z przyznawaniem eksperckich i konsumenckich nagród 
promocyjnych dla producentów leków, suplementów diety, 
sprzętu medycznego, dostawców prozdrowotnych stron in-
ternetowych, programów profilaktycznych.

(210) 549650 (220) 2022 12 06
(731) ZONTEK BARBARA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BM BRILLIANT Beauty

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu: cienie do powiek, 
szminki, błyszczyki, fluidy, pudry, róże do policzków.

(210) 549772 (220) 2022 11 29
(731) CICHOCKA-VOLKOV KLAUDYNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPIERAJ ŁOBUZIAKA

(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Nauczanie, organizacja szkoleń, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 549806 (220) 2022 11 30
(731) PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Narew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRONAR

(531) 29.01.13, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12, 24.15.21
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze i narzędzia rolnicze (z wyłą-
czeniem obsługiwanych ręcznie), Maszyny i urządzenia dla 
rolnictwa, ogrodnictwa, w tym upraw rekreacyjnych, pielę-
gnacji krajobrazów i terenów zielonych, do robót leśnych, 

robót ziemnych (z wyłączeniem obsługiwanych ręcznie), 
Maszyny do koszenia [elektryczne], Maszyny do zgarniania 
pokosów, Przetrząsarki, Mobilne przerzucarki do obróbki 
kompostu, Maszyny do kompostowania, Prasy do zbioru 
i do owijania, Rozsiewacze nawozów, Maszyny do rozrzu-
cania obornika, Mieszalniki paszowe, Maszyny do selekcji, 
dystrybucji pasz i podawania paszy, Roboty koszące, Kosiarki 
do trawy, do zarośli i do poboczy dróg, Przyczepy rolnicze, 
w tym wielofunkcyjne do przewożenia, dystrybucji i miesza-
nia, Maszyny (rolnicze) do recyklingu i urządzenia rozdrabnia-
jące do tych maszyn, Maszyny do obróbki odpadów rolnych 
i separatory sitowe, w szczególności wibracyjne do tych 
maszyn, Przesiewacze bębnowe do przesiewania gruzów 
i odpadów oraz zespoły sitowe do przesiewaczy, Maszyny 
do usuwania śniegu, Dystrybutory paliw na stacjach ben-
zynowych, 12 Koła i opony do kół pojazdów mechanicz-
nych, w szczególności maszyn rolniczych, do robót leśnych, 
ogrodniczych, przemysłowych i budowlanych, Obręcze kół 
pojazdów mechanicznych, Wózki i podnośniki widłowe oraz 
ich części, Ciągniki i traktory do celów rolniczych, 16 Druko-
wane publikacje reklamowe i promocyjne, Ulotki, Publikacje 
edukacyjne, Prospekty, Instrukcje drukowane, Drukowane 
materiały autorskie do nauczania i szkolenia, Drukowane ka-
talogi produktowe, Afisze i tablice informacyjno-ogłoszenio-
we [papier lub karton lub tektura] oraz plakaty reklamowe 
[papier lub karton lub tektura], 38 Elektroniczne, wspoma-
gane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów do-
tyczących maszyn i narzędzi do celów rolniczych, do robót 
leśnych, utrzymywania krajobrazu, ogrodnictwa i upraw re-
kreacyjnych za pośrednictwem Internetu, intranetów, ekstra-
netów, Zapewnianie dostępu do serwerów danych on-line.

(210) 549852 (220) 2022 12 01
(731) PORADZISZ ELŻBIETA DRUKARNIA GLADIATOR, 

Trzebicko
(540) (znak słowny)
(540) OPOROWO CAŁODOBOWO
(510), (511) 9 Treści do pobrania i utrwalone na nośnikach, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach.

(210) 549918 (220) 2022 12 04
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMITKI PLEŚNIOWE DOJRZEWAJĄ 

DO 3 TYGODNI 100 g produktu wyworzono z 198 g 
mięsa BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu sodu
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(531) 08.05.03, 26.04.02, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania 
gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne.

(210) 549919 (220) 2022 12 04
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMITKI WĘDZONE DOJRZEWAJĄ  

DO 3 TYGODNI 100 g produktu wyworzono z 187 g 
mięsa BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu sodu 
PRODUKT BEZGLUTENOWY

(531) 08.05.03, 26.04.02, 26.01.17, 27.05.01, 05.01.16, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania 
gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne.

(210) 549923 (220) 2022 12 02
(731) ETMAŃSKI WŁADYSŁAW, ETMAŃSKA ANNA 

AQUAFRONT SPÓŁKA CYWILNA PRODUCENT  
PŁYT I FRONTÓW AKRYLOWYCH, Lębork

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUAKAFEL

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 20 Płyty meblowe, płyty ścienne nietekstylne 
jako meble, meble kuchenne, 27 Ścienne materiały dekora-
cyjne nietekstylne, ścienne materiały wykończeniowe nie-
tekstylne.

(210) 549987 (220) 2022 12 06
(731) MALINOWSKI JĘDRZEJ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miło(ść)

(531) 02.09.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Etykiety z materiału tekstylnego, 25 Czapki 
jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czepki dam-
skie [nakrycia głowy], Daszki jako nakrycia głowy, Daszki 
[nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], 
Mitry [nakrycia głowy], Nakrycia głowy, Nakrycia głowy dla 
dzieci, Nakrycia głowy dla rybaków, Skórzane nakrycia gło-
wy, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Termoaktywne 
nakrycia głowy, Artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Artykuły 
odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż 
kaski jeździeckie], Artykuły odzieżowe do użytku teatralne-
go, Bliźniaki [odzież], Body [odzież], Chusty [odzież], Cza-
peczki na przyjęcia [odzież], Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, Daszki [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Duże 
luźne kaptury [odzież], Dzianina [odzież], Fartuchy [odzież], 
Golfy [odzież], Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Hal-
ki [odzież], Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych 
dzieci, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież], Kie-
szenie do odzieży, Kombinezony [odzież], Komplety do bie-
gania [odzież], Komplety do joggingu [odzież], Komplety 
odzieżowe ze spodenkami, Kurtki jako odzież sportowa, 
Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Majtki dziecięce 
[odzież], Maseczki na twarz (odzież), nie do celów medycz-
nych lub sanitarnych, Maseczki na twarz [odzież], nie do ce-
lów medycznych lub sanitarnych, Maski ochronne [modna 
odzież], Maski ochronne [odzież], Nieprzemakalna odzież 
wierzchnia, Odzież, Odzież ciążowa, Odzież codzienna, 
Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież dla kierowców 
samochodowych, Odzież dla kolarzy, Odzież dla łyżwiarzy, 
Odzież dla małych dzieci, Odzież dla rowerzystów, Odzież 
do biegania, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież do łyż-
wiarstwa figurowego, Odzież do spania, Odzież do sztuk 
walki, Odzież do tenisa, Odzież do uprawiania judo, Odzież 
do uprawiania zapasów, Odzież dziana, Odzież dziecięca, 
Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież gimnastyczna, 
Odzież golfowa, inna niż rękawiczki, Odzież gotowa, Odzież 
haftowana, Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież 
lniana, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież modelująca, Odzież narciarska, Odzież niemowlęca, 
Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właści-
wościach, Odzież ochronna zakładana na ubrania, Odzież 
pluszowa, Odzież papierowa, Odzież przeciwdeszczowa, 
Odzież puchowa, Odzież robocza, Odzież sportowa, Odzież 
sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież sportowa 
zawierająca czujniki cyfrowe, Odzież surfingowa, Odzież ta-
neczna, Odzież tkana, Odzież treningowa, Odzież triatlono-
wa, Odzież wiatroszczelna, Odzież wełniana, Odzież wierzch-
nia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież 
wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież 
wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla niemowląt, 
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia na złe warunki 
pogodowe, Odzież wodoodporna, Odzież z diodami elek-
troluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież 
z lateksu, Odzież zawierająca substancje odchudzające, 
Odzież żeglarska nieprzemakalna, Ogrzewacze rąk [odzież], 
Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na biust [odzież], Opaski 
na głowę [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Pajacy-
ki dla dzieci [odzież], Papierowe czapki używane jako części 
odzieży, Paski materiałowe [odzież], Pulowery bez rękawów 
[odzież], Śpioszki, pajacyki [odzież], Spodnie do joggingu 
[odzież], Swetry [odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież], 
Sztormiaki [odzież], Topy [odzież], Wstawki [części odzieży], 
Wstawki do bielizny [części odzieży], Wstawki do kostiumów 
kąpielowych [części odzieży], Wyprawki dziecięce [odzież], 
Zestawy typu „bliźniak” [odzież], 26 Dodatki do odzieży, ar-
tykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne.
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(210) 549998 (220) 2022 12 06
(731) MUSIAŁ MARIUSZ MPA, Mechelinki
(540) (znak słowny)
(540) bacaretki
(510), (511) 30 Kanapki, Mini kanapki, Rybne kanapki, Na-
dziewane kanapki, Kanapki z mięsem, Kanapki z rybą, Ka-
napki z pastą rybną, Kanapki z wędlinami, Kanapki z serem, 
Kanapki z serem twardym, Kanapki z serem pleśniowym, 
Okrągłe kanapki, Kwadratowe kanapki, Trójkątne kanapki, 
Chrupiące pieczywo, Pasty warzywne [sosy].

(210) 550010 (220) 2022 12 06
(731) NOWE SMAKI INDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAKI INDII RESTAURANT CAFE & BAR

(531) 07.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Restauracje, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Usługi cateringu, Usługi gastronomiczne, Serwo-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.

(210) 550015 (220) 2022 12 06
(731) MIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Metale w formie sproszkowanej do druka-
rek 3D, metale w postaci folii do drukarek, 7 Drukarki 3D, 
długopisy do druku 3D, 17 Tworzywa sztuczne do dru-
ku 3D, filament z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, 
półprzetworzone włókna PLA do stosowania w druku 3D, 
półprzetworzone włókna ABS do stosowania w druku 3D, 
żywice i termoplasty sproszkowane do stosowania w dru-
ku 3D, klej adhezyjny do stabilizacji filamentu do stoso-
wania w druku 3D, 19 Podłogi parkietowe, Podłogi beto-
nowe, Podłogi niemetalowe, Podłogi drewniane, Podłogi 
laminatowe, Podłogi gumowe, Drewniane podłogi par-
kietowe, Podłogi z drewna, Drewniane podłogi sportowe, 
Podłogi laminowane, niemetalowe, Płytki ceramiczne 
na podłogi, Podłogi z twardego drewna, Podłogi z imi-
tacji drewna, Warstwy izolujące pod podłogi, Tymczaso-
we podłogi nie z metalu, Podłogi parkietowe wykonane 
z korka, Materiał na niemetalowe podłogi sportowe, War-

stwy izolujące z korka pod podłogi, Tkaniny na warstwy 
izolujące pod podłogi, 20 Blaty stolików, gabloty, karto-
teki, kwietniki, meble, meble biurowe, meble metalowe, 
meble sklepowe, meble szkolne, półki, półki dla biblioteki, 
półki do kartotek, półki magazynowe, pulpity, pulpity pod 
książki, regały, stoiska wystawowe, stojaki do wystawiania 
gazet, stojaki na czasopisma, stoliki, stoliki metalowe, sto-
liki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome pod kompu-
tery, stoły kreślarskie, tablice ogłoszeniowe, meble sklepo-
we, stojaki na czasopisma, kontuary, gabloty, półki, regały, 
lady, stoły, stojaki do wystawiania gazet, podstawki na to-
war, stojaki do wystawiania towarów, akcesoria meblowe, 
wieszaki na towar, 28 Rękawice bokserskie i do kick-bo-
xingu, ochraniacze używane w sportach siłowych i spor-
tach walki, w tym ochraniacze głowy, Ringi bokserskie 
i do kick-boxingu, Maty do uprawiania zapasów, judo, 
sumo i sambo, Sztangi do podnoszenia ciężarów, hantle, 
pasy do podnoszenie ciężarów, przyrządy do ćwiczeń 
fizycznych, Sprzęt do uprawiania kulturystki, przyrządy 
do gimnastyki, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, 
trampoliny sportowe, rowery treningowe stacjonarne, rol-
ki do rowerów treningowych stacjonarnych, pasy do pod-
noszenia ciężarów, torby sportowe, torby na sprzęt do kry-
kieta, sprzęt do wspinaczki górskiej, w tym urządzenia za-
ciskowe, bloki startowe, dyski sportowe, sportowe ekrany 
maskujące, przyrządy do gimnastyki leczniczej, urządze-
nia do gimnastyki leczniczej, 35 Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie je oglądać i kupować u hurtownika mebli skle-
powych, stojaków na czasopisma, kontuarów, gablot, pół-
ek, regałów, lad, stołów, stojaków do wystawiania gazet, 
reklama, komunikacja społeczna (public relations), marke-
ting obejmujący organizację sprzedaży towarów włącznie 
z ich znakowaniem, usługi agencji multimedialnej w za-
kresie reklamy firm i towarów, projektowanie i organizowa-
nie środków reklamy, szkolenie personelu, konsulting w za-
kresie działalności handlowej, analizy rynku, modernizacja 
systemów wystawienniczych i ekspozycyjnych, doradztwo 
w zakresie usług marketingowych, opracowywanie materia-
łów promocyjnych i reklamowych, 40 Drukowanie 3D, wy-
najem drukarek 3D, 42 Projektowanie mebli sklepowych 
i urządzeń do ekspozycji towaru, graficzne opracowywa-
nie systemów identyfikacji wizualnej, usługi architekto-
niczne i związane z projektowaniem wnętrz.

(210) 550257 (220) 2022 12 13
(731) STANISZEWSKI WOJCIECH WWW.CHERUMEDIA.COM, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CHERUMEDIA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do mszy 
świętej i nabożeństw, oprogramowanie komputerowe 
do celów religijnych, systemy głośnikowe do celów reli-
gijnych, urządzenia i przyrządy multimedialne używane 
przy mszach świętych i nabożeństwach, nagrania mu-
zyczne pieśni kościelnych i religijnych, 37 Naprawa i kon-
serwacja urządzeń i systemów multimedialnych na rzecz 
instytucji kościelnych, Instalacja systemów komputero-
wych na rzecz instytucji kościelnych, Instalacja systemów 
multimedialnych w kościołach i salach edukacyjnych, 
42 Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego na rzecz instytucji kościelnych, Progra-
mowanie sprzętu multimedialnego na rzecz instytucji 
kościelnych, 45 Licencjonowanie oprogramowania kom-
puterowego do mszy świętej i nabożeństw.
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(210) 550258 (220) 2022 12 13
(731) STANISZEWSKI WOJCIECH WWW.CHERUMEDIA.COM, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SERAFIN
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do mszy 
świętej i nabożeństw, oprogramowanie komputerowe 
do celów religijnych, systemy głośnikowe do celów religij-
nych, urządzenia i przyrządy multimedialne używane przy 
mszach świętych i nabożeństwach, nagrania muzyczne 
pieśni kościelnych i religijnych, 37 Naprawa i konserwacja 
urządzeń i systemów multimedialnych na rzecz instytucji 
kościelnych, Instalacja systemów komputerowych na rzecz 
instytucji kościelnych, Instalacja systemów multimedialnych 
w kościołach i salach edukacyjnych, 42 Rozwój, progra-
mowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego 
na rzecz instytucji kościelnych, Programowanie sprzętu mul-
timedialnego na rzecz instytucji kościelnych, 45 Licencjono-
wanie oprogramowania komputerowego do mszy świętej 
i nabożeństw.

(210) 550300 (220) 2022 12 13
(731) CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCIENCE COM

(531) 26.15.09, 27.05.01
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, edukacyjne, promo-
cyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Materiały do modelowania, 
do rysowania, Nalepki, Foldery, Zakładki do książek, Bloczki 
do pisania, Plakaty, Albumy, Broszury, Czasopisma, Gazety, 
Kalendarze, Katalogi, Komiksy, Książki, Poradniki, 41 Usługi w za-
kresie edukacji i nauczania, Doradztwo i informacja w zakre-
sie edukacji i nauczania, Organizowanie i prowadzenie szko-
leń, warsztatów edukacyjnych, konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw edukacyjnych, Organizowanie i pro-
wadzenie przyjęć, koncertów, spektakli, konkursów, loterii, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego.

(210) 550313 (220) 2022 12 14
(731) SEVEREX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Crostic
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje 
do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobra-
nia na smartfony, Komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do pobrania do telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
i aplikacje do pobrania do urządzeń przenośnych, Aplikacje 
do pobrania do smartfonów, Oprogramowanie komputero-
we jako aplikacja do urządzeń przenośnych i komputerów, 
Oprogramowanie komputerowe jako aplikacje do urządzeń 
przenośnych i komputerów, Oprogramowanie gier, Oprogra-
mowanie do rozwoju gier, 35 Usługi marketingowe, Marke-
ting cyfrowy, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usłu-
gi marketingowe świadczone za pomocą mediów społecz-
nościowych, Promocja i marketing towarów i usług poprzez 
globalne sieci komputerowe, Reklama, Reklama cyfrowa, 

Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trze-
cich, Reklama dla osób trzecich, Promocja, reklama i marke-
ting, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 42 Projektowa-
nie, rozwój i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i rozwój oprogramowania do gier na rzecz 
osób trzecich, Rozwój, instalacja, aktualizacja i utrzymanie 
oprogramowania, Rozwój, instalacja, aktualizacja i utrzyma-
nie oprogramowania komputerowego.

(210) 550319 (220) 2022 12 14
(731) HELER-BRUNNÉ IZABELA SOLO UNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLO UNA

(531) 26.04.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, Barwniki 
kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
dezodoranty dla ludzi, dwustronne tasiemki do podklejania 
powiek, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emul-
sje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencje 
eteryczne, etui na szminkę, farby do ciała kosmetyczne, far-
by do włosów, henna, kleje do celów kosmetycznych, kleje 
do przymocowywania sztucznych rzęs i włosów, kosmetyki 
do brwi, makijażu, pielęgnacji skóry i do rzęs, kremy kosme-
tyczne na bazie olejków eterycznych, kremy wybielające 
do ciała, lakiery do włosów i do paznokci, maski kosmetycz-
ne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła dezodorują-
ce, naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, olej-
ki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, 
ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki 
do ust i celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu i de-
pilacji, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do krę-
cenia włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, puder 
do twarzy, szampony, świece do masażu do celów kosme-
tycznych, toniki do użytku kosmetycznego, tusze do rzęs, 
waciki, do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, żele 
do masażu, żelowe płatki pod oczy, 41 Badania edukacyjne, 
doradztwo zawodowe, informacja o rekreacji, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kul-
tura fizyczna, kursy korespondencyjne, malowanie twarzy, 
nauczanie indywidualne, organizacja pokazów mody w ce-
lach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, organi-
zowanie konkursów - edukacja lub rozrywka, organizowanie 
konkursów piękności, organizowanie wystaw w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, przekazywanie 
know-how - szkolenia, przekazywanie wiedzy biznesowej 
i know-how - szkolenie, usługi kosmetyczne, publikowa-
nie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, sprawdziany edukacyjne, szkolenia sado - szkolenia 
z japońskiej ceremonii picia herbaty, udostępnianie filmów 
online nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu 
rekreacyjnego, udostępnianie publikacji elektronicznych 
nie do pobrania, usługi pokazów filmowych, usługi przekwa-
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lifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe zapewniane 
przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego - tre-
ning sprawności fizycznej, usługi trenerskie, usługi w zakre-
sie oświaty - nauczanie, usługi wydawania świadectw edu-
kacyjnych, a mianowicie zapewnianie szkoleń i egzaminów 
edukacyjnych, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, 
44 Aromaterapia, chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, 
doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, fizjoterapia, 
fryzjerstwo, implantacja, wszczepianie włosów, leczenie z za-
stosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli, mani-
cure, masaż, tradycyjny masaż japoński, pomoc medyczna, 
przekłuwanie ciała, salony piękności, tatuowanie, usługi do-
radcze w zakresie zdrowia, usługi farbowania włosów, usługi 
klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi 
męskich salonów fryzjerskich, usługi terapeutyczne, usługi 
w zakresie akupunktury, usługi w zakresie terapii zajęciowej, 
usługi wizażystów, wypożyczanie sprzętu medycznego, wy-
pożyczanie urządzeń do układania włosów.

(210) 550323 (220) 2022 12 15
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ORNAGNITUS
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, 
Leki dla ludzi.

(210) 550382 (220) 2022 12 16
(731) ŁUCZAK ARKADIUSZ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) askwell

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobra-
nia na smartfony, Aplikacje do przepływu pracy, Aplikacje 
komputerowe do pobrania, Kodowane programy, Kompute-
rowe programy operacyjne.

(210) 550385 (220) 2022 12 16
(731) ZIMMERMANN - HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jemielnica

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIMMERMANN-HAUS PRODUCENT DOMÓW 

PREFABRYKOWANYCH

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Budowle drewniane, Drewno budowlane, 
Budowle przenośne niemetalowe, Niemetalowe belki bu-
dowlane, Drewniane płyty budowlane, Niemetalowe mo-
dułowe elementy budowlane, Niemetalowe szkielety kon-
strukcji budowlane, Niemetalowe szkielety konstrukcyjne 
do budynków, Domy z prefabrykatów z drewna - zestawy 

do montażu, Niemetalowe domy prefabrykowane, Domy 
z bali sprzedawane w formie zestawów, Domy modułowe, 
niemetalowe, Niemetalowe części modułowe do budo-
wania budynków prefabrykowanych, Budynki przenośne 
niemetalowe, Konstrukcje wykonane z materiałów nie-
metalowych, Płyty dachowe z drewna, Deski dachowe 
z drewna, Wykończeniowe elementy dachów, niemetalo-
we, Pokrycia dachowe, niemetalowe, Niemetalowa więź-
ba dachowa, 37 Budownictwo, Budowa pomieszczeń, Bu-
dowa stropów, Budowanie domów, Konsultacje budow-
lane, Zarządzanie projektem budowy, Budowa obiektów 
wypoczynkowych, Budowa budynków na zamówienie, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Budowa budynków 
wielorodzinnych, Budowa obiektów publicznych, Usługi 
instalacji dachów, Instalacja pokryć dachowych, 42 Opra-
cowywanie projektów budowlanych, Usługi w zakresie 
projektowania domów, Usługi profesjonalne związane 
z projektami architektonicznymi, Zarządzanie projektami 
architektonicznymi.

(210) 550397 (220) 2022 12 16
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  

SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hair Boom

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki upiększające, Kosmetyki pielęgna-
cyjne, Wyroby perfumeryjne i dezodoranty, Olejki, Środki 
i preparaty do makijażu i demakijażu, Środki czystości, Prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, Kosmetyki profesjonal-
ne, Kosmetyki do stylizacji włosów, Kosmetyki przeznaczone 
do mycia i pielęgnacji ciała i twarzy.

(210) 550424 (220) 2022 12 18
(731) KACZMAREK ADRIAN REMBUD, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Black Di

(531) 27.05.01, 26.01.05, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy.
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(210) 550527 (220) 2022 12 20
(731) LINGUIDO AI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LINGUIDO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Opro-
gramowanie do urządzeń przenośnych, 41 Usługi edu-
kacyjne, Usługi szkoleniowe, Udostępnianie online ma-
teriałów edukacyjnych, Opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, 42 Oprogramowanie jako usługa (SaaS), 
obejmujące platformę do tworzenia materiałów edu-
kacyjnych, Opracowywanie platform komputerowych, 
Platforma jako usługa (PaaS), Projektowanie i rozwój 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i roz-
wój oprogramowania do urządzeń przenośnych, Tworze-
nie i prowadzenie serwisów i stron internetowych, Udo-
stępnianie platformy online do tworzenia materiałów 
edukacyjnych, Udostępnianie platformy online do korzy-
stania z materiałów edukacyjnych, Udostępnianie plat-
formy online łączącej nauczycieli i uczniów, Udostępnia-
nie infrastruktury informatycznej online za pomocą API 
na rzecz osób trzecich.

(210) 550547 (220) 2022 12 21
(731) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ SILIKONÓW PROV. B5 B3 E OCHRONA 

I PIELĘGNACJA DELIKATNEJ SKÓRY GŁOWY

(531) 27.05.01, 27.05.24, 05.05.04, 05.05.19, 05.05.22, 05.03.11, 
05.03.16, 19.13.21, 02.09.01, 05.03.13, 26.11.03, 26.11.12, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.22, 29.01.15

(510), (511) 3 Mydła i żele, Szampony, Preparaty do włosów.

(210) 550548 (220) 2022 12 21
(731) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZ SILIKONÓW OCHRONA I PIELĘGNACJA 

DELIKATNEJ SKÓRY GŁOWY

(531) 27.05.01, 27.05.24, 01.15.24, 08.03.01, 05.07.01, 02.09.01, 
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 01.15.15, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 29.01.15, 26.11.03, 
26.11.12

(510), (511) 3 Mydła i żele, Szampony, Preparaty do włosów.

(210) 550674 (220) 2022 12 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE 

OST SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gądki

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

(531) 26.04.02, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Informacja o działalności 
gospodarczej, Reklama, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Agencje importowo-eksportowe, 36 Agen-
cje celne, Usługi ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, Informacja o ubezpieczeniach, Doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Informacje finansowe, 39 Transport samo-
chodowy, przewóz samochodami ciężarowymi, Transport 
rzeczny, transport morski, transport promowy, transport 
powietrzny, Transport kolejowy, transport pasażerski, prze-
wożenie ładunków, Przeprowadzki, informacja o transporcie, 
Składowanie, Składowanie towarów, informacja o składowa-
niu, Magazynowanie, Wynajmowanie magazynów, Informa-
cje o magazynowaniu, Spedycja, Wynajmowanie pojazdów 
i miejsc garażowych, wynajmowanie miejsc parkingowych, 
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi kurier-
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skie, dostarczanie towarów, Dostarczanie towarów zamó-
wionych korespondencyjnie, Dostarczanie paczek, Dostar-
czanie korespondencji, przesyłek.

(210) 550676 (220) 2022 12 21
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE 

OST SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gądki

(540) (znak słowny)
(540) OstSped
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo specjali-
styczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Informacja o działalności 
gospodarczej, Reklama, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Agencje importowo-eksportowe, 36 Agen-
cje celne, Usługi ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, Informacja o ubezpieczeniach, Doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Informacje finansowe, 39 Transport samo-
chodowy, przewóz samochodami ciężarowymi, Transport 
rzeczny, transport morski, transport promowy, transport 
powietrzny, Transport kolejowy, transport pasażerski, prze-
wożenie ładunków, Przeprowadzki, informacja o transpor-
cie, Składowanie, Składowanie towarów, informacja o skła-
dowaniu, Magazynowanie, Wynajmowanie magazynów, 
Informacje o magazynowaniu, Spedycja, Wynajmowanie 
pojazdów i miejsc garażowych, wynajmowanie miejsc par-
kingowych, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Usługi kurierskie, dostarczanie towarów, dostarczanie to-
warów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie pa-
czek, Dostarczanie korespondencji, przesyłek.

(210) 550682 (220) 2022 12 22
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROLACVAGIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Preparaty 
do celów medycznych, Preparaty z mikroorganizmami dla 
celów leczniczych, Szczepionki, Wyroby medyczne do ce-
lów leczniczych, Globulki, kapsułki, kompresy, maści, płyny, 
kremy, żele do celów medycznych, Plastry do celów me-
dycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów me-
dycznych, Kosmetyki do celów medycznych, Środki i pre-
paraty higieniczne, Suplementy diety, żywność dietetyczna 
do celów medycznych, żywność do celów medycznych, 
Testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych.

(210) 550694 (220) 2022 12 23
(731) ZONDA MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) melo

(531) 26.13.25, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 31 Żwirek dla drobiu, Żwirek dla kotów, Żwi-
rek dla kota i dla małych zwierząt, Ściółka dla zwierząt, 
Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmie-
nia kotów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę 
do karmienia kotów, Karma dla psów biorących udział 
w gonitwach, Mleko do stosowania jako karma dla 
zwierząt, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Kar-
my o smaku sera dla psów, Nasiona roślin strączkowych 
[karma dla zwierząt], Karmy w puszce przeznaczone dla 
kotów, Karmy i pasze dla zwierząt, Środki odżywcze [kar-
ma] dla ryb, Karma dla ptaków domowych, Karma dla 
dzikiego ptactwa, Karma dla zwierząt domowych, Karma 
dla złotych rybek, Karma dla papug, Karma dla gołębi, 
Karmy dla kotów, Karma dla kotów, Karma dla drobiu, 
Karma dla ptaków, Karma dla ryb, Karma dla koni, Karma 
dla psów, Karma dla królików, Karma dla gryzoni, Artyku-
ły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia 
psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do kar-
mienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające fos-
foran służące do karmienia zwierząt, Artykuły spożywcze 
o smaku wołowiny do karmienia psów, Artykuły spożyw-
cze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, Arty-
kuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia 
psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka 
do karmienia kotów, Artykuły spożywcze zawierające 
mięso z kurczaka do karmienia psów, Mleko sztuczne 
przystosowane do użytku jako karma dla cieląt, Artykuły 
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, Arty-
kuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, 
Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia 
psów, Mączka dla zwierząt, Słód dla zwierząt, Ciastka dla 
zwierząt, Napoje dla zwierząt, Preparaty spożywcze dla 
zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, Ciastka zbożowe 
dla zwierząt, Napoje dla zwierząt domowych, Otręby 
[pokarm dla zwierząt], Pokarm dla zwierząt domowych, 
Pokarm dla zwierząt udomowionych, Mieszanka paszo-
wa dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Podściółka 
dla zwierząt domowych, Ciasteczka zbożowe dla zwie-
rząt, Suszona lucerna dla zwierząt, Jadalne smakołyki 
dla zwierząt, Ciastka słodowe dla zwierząt, Herbatniki 
zbożowe dla zwierząt, Herbatniki słodowe dla zwierząt, 
Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla 
zwierząt, Solone ciastka dla zwierząt, Odpady gorzelnia-
ne [pasza dla zwierząt], Drożdże do pasz dla zwierząt, 
Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Mączka skrobiowa 
[pokarm dla zwierząt], Glony jako pasza dla zwierząt, Ar-
tykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, Mielone pro-
dukty spożywcze dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla 
zwierząt gospodarskich, Mesz dla tuczonych zwierząt 
hodowlanych, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Spożyw-
cze pasze wzmacniające dla zwierząt, Pokarmy puszko-
wane lub konserwowane dla zwierząt, Papier ścierny dla 
zwierząt domowych [ściółka], Mleko w proszku dla zwie-
rząt domowych, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt do-
mowych, Artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mle-
ka, Wióry z drewna do użytku jako posłanie dla zwierząt, 
Wióry z drewna do użytku jako podściółka dla zwierząt.

(210) 550722 (220) 2022 12 27
(731) SATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) be wave

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy zabezpieczające 
i ochronne, Alarmy, Instalacje alarmowe, Alarmy centralne, 
Systemy monitorowania alarmów, Elektryczne urządzenia 
do kontroli dostępu, Czujniki ruchu, Alarmy dźwiękowe, Alar-
my bezpieczeństwa, Alarmy pożarowe, Wykrywacze dymu, 
Syreny, Zamki elektryczne, Elektroniczne zasilacze, Prze-
łączniki elektryczne, Czytniki kart, Programy komputerowe 
do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Oprogra-
mowanie zabezpieczające, Automatyczne urządzenia tele-
foniczne do wybierania numerów, Elektroniczne urządzenia 
do automatycznego wybierania zaprogramowanych nume-
rów w telefonie.

(210) 550755 (220) 2022 12 27
(731) I-BS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RISQ

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe oraz systemy 
informatyczne wspomagające zarządzanie systemem infor-
macji w tym programy komputerowe wspomagające zarzą-
dzanie, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, 
kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, Oprogra-
mowanie komputerowe do przetwarzania, Oprogramowa-
nie do manipulowania danymi i dostosowywania ich do wy-
magań klienta, do tworzenia raportów, do zarządzania 
przepływem zadań, do uzyskiwania dostępu, dystrybucji, 
zarządzania i wyszukiwania informacji przechowywanych 
w bazach danych, Oprogramowanie do uzyskiwania dostę-
pu do katalogów z informacjami, Oprogramowanie do sca-
lania danych, Oprogramowanie do lokalizacji plików elektro-
nicznych, tworzenia odnośników, wydzielania danych, łącze-
nia, integracji, przekształcania informacji, Oprogramowanie 
do klasyfikacji i wyszukiwania, a także inteligentnej identyfi-
kacji treści i ich łączenia oraz wydruku.

(210) 550756 (220) 2022 12 27
(731) I-BS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUANT

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe oraz systemy 
informatyczne wspomagające zarządzanie systemem infor-
macji w tym programy komputerowe wspomagające zarzą-
dzanie, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, 
kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, Oprogra-
mowanie komputerowe do przetwarzania, Oprogramowa-
nie do manipulowania danymi i dostosowywania ich do wy-

magań klienta, do tworzenia raportów, do zarządzania 
przepływem zadań, do uzyskiwania dostępu, dystrybucji, 
zarządzania i wyszukiwania informacji przechowywanych 
w bazach danych, Oprogramowanie do uzyskiwania dostę-
pu do katalogów z informacjami, Oprogramowanie do sca-
lania danych, Oprogramowanie do lokalizacji plików elektro-
nicznych, tworzenia odnośników, wydzielania danych, łącze-
nia, integracji, przekształcania informacji, Oprogramowanie 
do klasyfikacji i wyszukiwania, a także inteligentnej identyfi-
kacji treści i ich łączenia oraz wydruku.

(210) 550757 (220) 2022 12 27
(731) I-BS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PI SWIB

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe oraz syste-
my informatyczne wspomagające zarządzanie systemem 
wewnętrznej informacji bankowej w tym programy kom-
puterowe wspomagające zarządzanie, oprogramowanie 
komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania 
i organizacji informacji, Oprogramowanie komputerowe 
do przetwarzania, Oprogramowanie do manipulowa-
nia danymi i dostosowywania ich do wymagań klienta, 
do tworzenia raportów, do zarządzania przepływem zadań, 
do uzyskiwania dostępu, dystrybucji, zarządzania i wyszu-
kiwania informacji przechowywanych w bazach danych, 
Oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do katalogów 
z informacjami, Oprogramowanie do scalania danych, 
Oprogramowanie do lokalizacji plików elektronicznych, 
tworzenia odnośników, wydzielania danych, łączenia, inte-
gracji, przekształcania informacji, Oprogramowanie do kla-
syfikacji i wyszukiwania, a także inteligentnej identyfikacji 
treści i ich łączenia oraz wydruku.

(210) 550759 (220) 2022 12 27
(731) I-BS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I-BS.PL

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe oraz syste-
my informatyczne wspomagające zarządzanie systemem 
informacji w tym programy komputerowe wspomagające 
zarządzanie, oprogramowanie komputerowe do wyszuki-
wania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, 
Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania, Opro-
gramowanie do manipulowania danymi i dostosowy-
wania ich do wymagań klienta, do tworzenia raportów, 
do zarządzania przepływem zadań, do uzyskiwania do-
stępu, dystrybucji, zarządzania i wyszukiwania informacji 
przechowywanych w bazach danych, Oprogramowanie 
do uzyskiwania dostępu do katalogów z informacjami, 
Oprogramowanie do scalania danych, Oprogramowanie 
do lokalizacji plików elektronicznych, tworzenia odnośni-
ków, wydzielania danych, łączenia, integracji, przekształ-
cania informacji, Oprogramowanie do klasyfikacji i wyszu-
kiwania, a także inteligentnej identyfikacji treści i ich łą-
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czenia oraz wydruku, Panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, 11 Systemy ogrzewania za pomocą 
pomp ciepła, Maty grzewcze kapilarne, Instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, 35 Wyselekcjonowanie z myślą o oso-
bach trzecich produktów takich jak: komputery, urządze-
nia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, sprzęt 
telekomunikacyjny,  tak by umożliwić konsumentom 
obejrzenie ich i dokonanie zakupu w dobrych warunkach 
w wyspecjalizowanych sklepach detalicznych, za pomocą 
katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji 
elektronicznej na przykład przez strony internetowe lub 
telesklepy, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biuro-
wego, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Kompute-
rowe zarządzanie plikami, Pozyskiwanie i systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, Przetwarzanie 
danych, Działalność portali internetowych, 37 Usługi 
serwisowe w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, Usługi instalowania, naprawy i konserwacji maszyn 
poligraficznych, komputerów i urządzeń peryferyjnych, 
Usługi instalowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu 
i wyposażenia związanego z alternatywnymi źródłami 
zasilania, 41 Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, Szko-
lenia w zakresie informatyki, 42 Doradztwo w zakresie 
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Usługi zwią-
zane z technologiami informatycznymi, Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Instalacje 
oprogramowania komputerowego, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Programowanie komputerowe, Projek-
towanie systemów komputerowych, Wypożyczanie kom-
puterów, Udostępnianie zasobów serwerów w ramach 
sieci komputerowych, Badania związane z rozwojem tech-
nologii informatycznych.

(210) 550831 (220) 2022 12 29
(731) SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KLUB KOMFORT

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.05, 27.05.05, 27.05.17, 
27.05.22, 29.01.12

(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia sieci sklepów, 
usługi menedżerskie, Badania rynku, Organizacja kampanii re-
klamowych, Doradztwo handlowo-fachowe, Reklama i wysta-
wiennictwo towarów dla osób trzecich, Wystawy i pokazy to-
warów, Gromadzenie, ekspozycja i usługi sprzedaży, promocji, 
reklamy związane z towarami: wykładzinami podłogowymi, 
matami z trzciny i tworzyw sztucznych, tapetami ściennymi, 
słomiankami, matami łazienkowymi, matami i materacami 
gimnastycznymi, linoleum, dywanami, wykładzinami, chod-
nikami, dywanikami samochodowymi, sztuczną darnią, gla-
zurą, terakotą, boazerią, panelami, farbami, szpachlami, klejami 
do klejenia tapet, wykładzin linoleum, glazury i terakoty, środki 
czyszczące, toaletowe, perfumeryjne i kosmetyczne, budow-
lane materiały metalowe i niemetalowe, urządzenia do oświe-
tlania, ogrzewania, wentylacji, zasilania wodą i do celów sani-
tarnych, meblami i artykułami wyposażenia wnętrz.

(210) 550891 (220) 2022 12 28
(731) RAŁ ROBERT LUXACCESSORIES, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXACCESSORIES milling & turning

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Frezy, Gwintowniki, Noże tokarskie, 8 Wiertła, 
Gwintowniki.

(210) 550895 (220) 2022 12 30
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Cardiovitum
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne służące zapo-
bieganiu lub leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, 
Suplementy diety wspomagające funkcjonowanie serca 
lub układu naczyń krwionośnych, Substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych w związku z chorobami lub za-
grożeniem chorobami sercowo-naczyniowymi, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych w związku z choroba-
mi lub zagrożeniem chorobami sercowo-naczyniowymi, 
Preparaty z witaminami do celów leczniczych w związku 
z chorobami lub zagrożeniem chorobami sercowo-naczy-
niowymi, Preparaty wspomagające leczenie w związku 
z chorobami lub zagrożeniem chorobami sercowo-naczy-
niowymi.

(210) 550896 (220) 2022 12 30
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) OMEGA-Vitum 3-6-9
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżyw-
ki wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z wita-
minami do celów leczniczych, Preparaty wspomagające  
leczenie.

(210) 550913 (220) 2022 12 30
(731) TESCHNER JAKUB, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iPACK

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 14.03.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe.

(210) 550918 (220) 2023 01 02
(731) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Pan El

(531) 02.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 Deski, Deski [drewno budowlane], Deski pod-
łogowe [drewniane], Deski tarasowe z drewna miękkiego, 
Deski tarasowe z drewna twardego, Deski z drewna miękkie-
go, Deski z drewna twardego, Drewniana oblicówka, Drew-
niane deski sufitowe, Drewniane deski tarasowe, Drewniane 
forniry, Drewniane laminowane płyty wiórowe, Drewniane 
panele akustyczne na sufity, Drewniane panele akustycz-
ne na ściany, Drewniane listwy przypodłogowe, Drewno 
wielowarstwowe, Elementy konstrukcji z drewna, Fornir 
do podłóg, Gonty drewniane, Drewniane parkiety forniro-
wane, Drewniane podłogi parkietowe, Drewniane pokrycia 
podłogowe, Drewniane profile, Drewniane płytki podłogo-
we, Drewno laminowane klejem, Laminaty drewniane, La-
minowana płyta pilśniowa, Laminowane panele parkietowe, 
Materiały płytowe wykonane z polietylenu wykorzystywane 
jako substytuty drzewa, Niemetalowe płyty wiórowe, Okła-
dziny drewniane, Panele drewniane, Niemetalowe panele 
podłogowe, Panele licowe ze sklejki, Parkiety, Parkiety i pły-
ty parkietowe, Płyta pilśniowa [materiały budowlane], Płyta 
pilśniowa do budynków, Płyta wiórowa, Płyta wiórowa for-
nirowana, Płyta ze sklejki, Płytki drewniane, Podłogi lamina-
towe, Podłogi laminowane, niemetalowe, Podłogi z imitacji 
drewna, Podłogi z twardego drewna, Podłogi kompozyto-
we, Podłogowe płyty parkietowe, Płyty pilśniowe z włókna 
drewnianego połączone z płytkami żywicznymi i deskami 
wiórowymi, Sklejka, Warstwy okładzinowe z drewna, Wyroby 
stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, Złącza 
drewniane.

(210) 550932 (220) 2023 01 02
(731) MAKAREWICZ RAFAŁ FIRMA DENIX, Dzierżoniów
(540) (znak słowny)
(540) SI
(510), (511) 3 Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, 4 Świece, 
Świece perfumowane, Świece zapachowe.

(210) 550934 (220) 2023 01 02
(731) MAKAREWICZ RAFAŁ FIRMA DENIX, Dzierżoniów
(540) (znak słowny)
(540) LA PERRIERE
(510), (511) 3 Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Per-
fumy, Woda toaletowa, Kosmetyki, Woda perfumowana, 
4 Świece, Świece perfumowane, Świece zapachowe, Świece 
zawierające środki do odstraszania owadów, 24 Bielizna po-
ścielowa i stołowa, Narzuty pikowane [artykuły pościelowe], 
Pościel jako materiały tekstylne, 25 Odzież męska, damska 
i dziecięca, Odzież.

(210) 550972 (220) 2023 01 03
(731) PRUSIŃSKI KRYSPIN, Borowie
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) TERMICO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 07.01.08, 26.11.13
(510), (511) 19 Płyty betonowe, Materiały i elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, mine-
rałów i betonu, Niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, Płyty cementowe, Płyty gipsowe, Nieme-
talowe płyty wodoodporne, Płyty budowlane niemetalowe, 
Parkiety i płyty parkietowe, Płyty gipsowe do celów budow-
lanych, Płyty podłogowe z materiałów niemetalowych, Płyty 
budowlane z tworzyw sztucznych, Płyty do brukowania wy-
konane z materiałów niemetalowych, Płyty gipsowo-karto-
nowe odporne na powstawanie pleśni.

(210) 550978 (220) 2023 01 03
(731) POLSKA GRUPA PRAWNA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07
(510), (511) 37 Budowa domów, Budowa domów na za-
mówienie.

(210) 550979 (220) 2023 01 03
(731) MOTYLEWICZ WŁODZIMIERZ  

DAMIAN - WIKLINA, Klekotowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAMIAN WIKLINA NATURALNE PRODUKTY 

Z DREWNA I WIKLINY

(531) 29.01.14, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 19 Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Bramki wejściowe kołowrotowe, nieme-
talowe, Niemetalowe bramy garażowe do użytku do-
mowego, Bramy niemetalowe, Deskowanie budowlane, 
Drzwi drewniane, Drzwi izolacyjne z materiałów niemeta-
lowych, Drzwi niemetalowe, Drzwi ogrodowe [niemetalo-
we ramy], Futryny drzwiowe niemetalowe, Niemetalowe 
kraty na okna, Niemetalowe moskitiery do okien, Nieme-
talowe moskitiery na drzwi, Niemetalowe okratowanie 
zabezpieczające do użytku na zewnątrz budynków, Nie-
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metalowe ramy do drzwi oszklonych, Niemetalowe ter-
morolety [z listewek, stosowane na zewnątrz], Okiennice 
niemetalowe, Okna żaluzjowe niemetalowe, Niemetalowe 
rolety zewnętrzne do okien, Winylowe drzwi ogrodowe, 
Winylowe drzwi przesuwne, Płoty, parkany niemetalowe, 
Płot łupany, Płot leszczynowy, Furtka z wikliny, 20 Drabiny 
i ruchome schody, niemetalowe, Budy, kojce i legowiska 
dla zwierząt domowych, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, 
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawar-
te w tej klasie, Pojemniki, zamknięcia i uchwyty do nich, 
niemetalowe, Domki dla ptaków, Budy dla zwierząt do-
mowych, Krzesła z wikliny, Kosze niemetalowe, Koszyk 
wiklinowy rowerowy, Doniczka brzozowa, Budka lęgowa, 
Karmnik z drewna dla ptaków, Koszyk wiklinowy, Koszyk 
wiklinowy ogrodowy, Mata wiklinowa, Wieniec wiklinowy, 
Fotel bujany wiklinowy, Karmnik leszczynowy dla ptaków, 
Kosz wiklinowy na bieliznę.

(210) 550994 (220) 2023 01 03
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DONNER

(531) 24.01.05, 24.01.10, 24.01.20, 26.04.04, 05.03.02, 05.03.11, 
05.03.13, 24.09.02, 24.09.12, 05.11.15, 27.05.01, 27.02.03, 
27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 551013 (220) 2023 01 13
(731) KIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 01.15.15
(510), (511) 11 Pisuary (armatura sanitarna), umywalki  
(części instalacji sanitarnych), urządzenia do celów sanitar-
nych, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, akcesoria 
łazienkowe, kabiny prysznicowe, wanny, grzejniki do central-
nego ogrzewania, bidety.

(210) 551018 (220) 2023 01 03
(731) DENTALSAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) DentalSand STOMATOLOGIA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 02.09.10

(510), (511) 44 Stomatologia kosmetyczna, Pomoc stoma-
tologiczna, Stomatologia z sedacją, Usługi protetyki stoma-
tologicznej, Doradztwo związane ze stomatologią, Usługi 
mobilnej opieki stomatologicznej, Udzielanie informacji 
na temat stomatologii, Usługi doradcze dotyczące przyrzą-
dów stomatologicznych, Usługi stomatologiczne w zakresie 
fluoryzacji zębów, Usługi stomatologiczne w zakresie lecze-
nia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii 
implantacyjnej, Usługi doradcze dotyczące implantów pro-
tetycznych, Konsultacje dentystyczne, Usługi dentystyczne, 
Usługi kliniki dentystycznej, Usługi asystenta dentysty, Usługi 
medyczne, Usługi opieki medycznej, Usługi informacji me-
dycznej, Usługi oceny medycznej, Usługi pomocy medycz-
nej, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi obrazowania 
medycznego, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi w za-
kresie leczenia medycznego, Usługi informacyjne w zakre-
sie opieki medycznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [me-
dyczne], Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
Usługi w zakresie medycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usłu-
gi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi 
chirurgii jamy ustnej, Usługi w zakresie wybielania zębów, 
Usługi czyszczenia zębów, Usługi w zakresie diagnostyki chi-
rurgicznej, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie leczenia 
chirurgicznego, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i wło-
sy, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi 
ortodontyczne, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w na-
głych wypadkach, Kliniki medyczne, Dopasowywanie pro-
tez, Opieka pielęgniarska, Medyczna opieka pielęgniarska, 
Poradnictwo medyczne, Informacja medyczna, Badania me-
dyczne, Medyczne badania osób, Udzielanie informacji me-
dycznej, Świadczenie pomocy medycznej, Organizowanie 
leczenia medycznego, Zapewnianie leczenia medycznego, 
Prowadzenie placówek medycznych, Świadczenie usług me-
dycznych, Przeprowadzanie badań medycznych, Wykony-
wanie badań medycznych, Usługi klinik medycznych, Udzie-
lanie informacji dotyczących medycyny, Usługi doradztwa 
dietetycznego [medyczne], Opieka medyczna i zdrowotna, 
Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi 
w zakresie analiz medycznych, Przygotowywanie raportów 
dotyczących kwestii medycznych, Udzielanie wiadomości 
i informacji w dziedzinie medycyny, Doradztwo w zakresie 
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifiko-
wany personel medyczny, Usługi doradcze związane z usłu-
gami medycznymi, Udzielanie informacji związanych z usłu-
gami medycznymi, Usługi klinik medycznych i opieki zdro-
wotnej, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, Usługi opieki medycznej świadczone przez 
kliniki i szpitale, Zabiegi kosmetyczne, Chirurgia kosmetycz-
na, Usługi kosmetyczne, Analiza kosmetyczna, Kosmetyczny 
zabieg laserowy skóry, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabie-
gi kosmetyczne dla twarzy, Usługi w zakresie porad kosme-
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tycznych, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi zabie-
gów kosmetycznych na twarz i ciało, Wstrzykiwalne kuracje 
wypełniaczami do celów kosmetycznych, Usługi kosmetycz-
nej pielęgnacji ciała, Laserowy zabieg kosmetyczny pającz-
ków, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Usługi 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej.

(210) 551019 (220) 2023 01 03
(731) EKO-BIEGŁY KANCELARIA ZARZĄDZANIA 

ŚRODOWISKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Odor Field Control

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 05.03.20, 04.05.01, 
26.03.04, 26.03.18, 26.03.19, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.11, 
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 9 Kodowane programy, Programy komputero-
we, Programy na smartfony, Programy do przetwarzania da-
nych, 42 Ekspertyzy w zakresie technologii, Usługi w zakresie 
ekspertyz technologicznych, 45 Sporządzanie ekspertyz 
prawnych, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów.

(210) 551044 (220) 2023 01 04
(731) BUBAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bubaa

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 03.01.14, 03.01.16, 
03.01.24, 02.09.01, 26.11.01, 26.11.12

(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie i aplika-
cje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do handlu 
elektronicznego i płatności elektronicznych, Oprogramo-
wanie i aplikacje do stosowania w zakresie obsługiwania 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, Oprogramowanie i aplikacje do stosowania 
w zakresie obsługiwania sklepów online, Oprogramowanie 
użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
użytkowe do telefonów komórkowych do stosowania w za-
kresie obsługiwania platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Oprogramowanie użytkowe 
do telefonów komórkowych do stosowania w zakresie ob-
sługiwania sklepów online, Platformy oprogramowania kom-

puterowego, Platformy oprogramowania komputerowego 
przeznaczone do handlu elektronicznego i płatności elek-
tronicznych, Platformy oprogramowania komputerowego 
przeznaczone do obsługiwania sklepów online, Oprogramo-
wanie i aplikacje do przetwarzania płatności elektronicznych 
dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, 
Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie 
do potwierdzania tożsamości, Aplikacje mobilne do uwie-
rzytelniania, Aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamo-
ści, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elek-
troniczne, do pobrania dotyczące obsługiwania platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
sklepów online, udostępniania powierzchni reklamowej, 
ogłoszeń drobnych, 35 Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem Inter-
netu towarów i usług z następujących dziedzin: przemysłu 
chemicznego i farmaceutycznego, artykułów dla dzieci, gier 
i zabawek, kosmetyków, dietetyki, medycyny, elektroniki, te-
lekomunikacji, mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu spożyw-
czego, urządzeń gospodarstwa domowego, wyposażenia 
domu, edukacji, rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki, Usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej, w tym za pośrednictwem In-
ternetu towarów i usług z następujących dziedzin: przemysłu 
chemicznego i farmaceutycznego, artykułów dla dzieci, gier 
i zabawek, kosmetyków, dietetyki, medycyny, elektroniki, te-
lekomunikacji, mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu spożyw-
czego, urządzeń gospodarstwa domowego, wyposażenia 
domu, edukacji, rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki, Usłu-
gi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych 
oraz oceny online z tym związane, Udostępnianie przestrze-
ni reklamowej on-line dla osób trzecich, Ogłoszenia drobne, 
Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie 
ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie porównywania cen, 
Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usługi aukcyjne, 
Usługi aukcyjne online, Usługi w zakresie zamówień online, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich, 
Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elek-
tronicznego, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej, w tym 
w Internecie i innych sieciach komputerowych, Dostarczanie 
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej 
bazy danych, Pokazy towarów, Usługi programów lojalno-
ściowych dla celów handlowych, promocyjnych lub rekla-
mowych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie 
wszystkich, uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi fi-
nansowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płat-
nicze, Transfer funduszy, Zabezpieczanie funduszy, Przelew 
funduszy na zakup towarów za pośrednictwem elektronicz-
nych sieci komunikacyjnych, Przetwarzanie płatności elek-
tronicznych, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji 
płatniczych, Usługi w zakresie elektronicznych płatności, 
Usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środków 
elektronicznych, Usługi płatności w handlu elektronicznym, 
Obsługa płatności, Usługi w zakresie administrowania płat-
ności, Usługi w zakresie płatności zdalnych, Przetwarzanie 
płatności za zakup towarów i usług za pośrednictwem elek-
tronicznej sieci łącznościowej, Finansowanie zakupów w for-
mie leasingu, Usługi kredytowe, Usługi płatnicze polegające 
na udostępnianiu limitu środków z koniecznością ich zwrotu, 
Pobieranie płatności za towary i usługi, Usługi w zakresie wir-
tualizowanych kart płatniczych, Organizowanie sprzedaży 
ratalnej towarów, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, 
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42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do stosowa-
nia w handlu elektronicznym i płatnościach elektronicznych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie do stosowania w zakresie obsługiwania platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie do stosowania w zakresie obsługiwania sklepów 
online, Oprogramowanie jako usługa do przetwarzania 
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób 
trzecich i przez osoby trzecie, Oprogramowanie do uwierzy-
telniania jako usługa, Oprogramowanie zabezpieczające jako 
usługa, Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa 
[PaaS] obejmujące platformy oprogramowania do stoso-
wania w handlu elektronicznym i płatnościach elektronicz-
nych, Platforma jako usługa [PaaS] obejmujące platformy 
oprogramowania przeznaczone do obsługiwania sklepów 
online, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i rozwój oprogramowania, 
aplikacji komputerowych, aplikacji mobilnych dla usług han-
dlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Projekto-
wanie i rozwój oprogramowania, aplikacji komputerowych, 
aplikacji mobilnych do stosowania w zakresie obsługiwania 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, Projektowanie i rozwój oprogramowania, apli-
kacji komputerowych, aplikacji mobilnych do stosowania 
w zakresie obsługiwania sklepów online, Tworzenie platform 
internetowych do handlu elektronicznego, Programowa-
nie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, 
Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, Konserwacja oprogramowania używanego w obszarze 
handlu elektronicznego, Usługi informatyczne związane 
z handlem elektronicznym i płatnościami elektronicznymi, 
Udostępnienie strony internetowej zawierającej technolo-
gię, która umożliwia użytkownikom rezerwację towarów lub 
usług w celu ich zakupu, Usługi w zakresie uwierzytelniania, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzysta-
niem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszyst-
kich, uprzednio wymienionych usług.

(210) 551061 (220) 2023 01 04
(731) REMBISZEWSKA DOROTA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Polisa na miarę - Dorota Rembiszewska
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo ubez-
pieczeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
Gwarancje, ekspertyzy i oceny, Ubezpieczenia na życie, 
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Ad-
ministrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, 
41 Edukacja, Szkolenia biznesowe, Kursy szkoleniowe 
w dziedzinie ubezpieczeń, Usługi wydawnicze, Publiko-
wanie książek, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie 
czasopism, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur.

(210) 551068 (220) 2023 01 04
(731) RYBICKI KRYSTIAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURBOSPINER

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Narzędzia mechaniczne, Narzędzia ręczne 
o napędzie innym niż ręczny, Mechaniczne narzędzia 
do czyszczenia kominów, Głowice do czyszczenia komi-
nów i przewodów stalowych napędzane mechanicznie, 
Głowice łańcuchowe do czyszczenia kominów i prze-
wodów stalowych napędzane mechanicznie, Głowi-
ce sprężynowe do czyszczenia kominów i przewodów 
stalowych napędzane mechanicznie, Lance kominowe 
napędzane mechanicznie, Części do urządzeń mecha-
nicznych do czyszczenia kominów, Przedłużki przeno-
szące napęd do narzędzi mechanicznych do czyszczenia 
kominów, Mechaniczne narzędzia obrotowe, Obrotowe 
szczotki do czyszczenia kominów napędzane mecha-
nicznie, Szczotki do czyszczenia kominów napędzane 
mechanicznie, 9 Kamery, Kamery inspekcyjne, Kamery in-
spekcyjne dla kominiarstwa, Wieloobiektywowe kamery 
inspekcyjne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym usługi sprzedaży za pomocą sklepu internetowego 
i usługi sprzedaży wysyłkowej, następujących towarów: 
narzędzia ręczne, narzędzia ręczne dla kominiarstwa, na-
rzędzia mechaniczne, narzędzia ręczne o napędzie innym 
niż ręczny, narzędzia do czyszczenia kominów, deflektory 
kominowe, chemiczne środki do czyszczenia kominów, 
mechaniczne narzędzia do czyszczenia kominów, głowice 
do czyszczenia kominów i przewodów stalowych napę-
dzane mechanicznie, głowice łańcuchowe do czyszczenia 
kominów i przewodów stalowych napędzane mechanicz-
nie, głowice sprężynowe do czyszczenia kominów i prze-
wodów stalowych napędzane mechanicznie, lance komi-
nowe napędzane mechanicznie, części do urządzeń me-
chanicznych do czyszczenia kominów, części do narzędzi 
mechanicznych, części do narzędzi ręcznych, przedłużki 
przenoszące napęd do narzędzi mechanicznych do czysz-
czenia kominów, mechaniczne narzędzia obrotowe, na-
rzędzia do czyszczenia kominów, szczotki do czyszczenia 
kominów, obrotowe szczotki do czyszczenia kominów 
napędzane mechanicznie, szczotki do czyszczenia ko-
minów napędzane mechanicznie, przyrządy i akcesoria 
kominiarskie, pasy kominiarskie, pasy narzędziowe, części 
zamienne do urządzeń kominiarskich, kamery, kamery in-
spekcyjne, kamery inspekcyjne dla kominiarstwa, wielo-
obiektywowe kamery inspekcyjne.

(210) 551082 (220) 2023 01 05
(731) SKRZYPIEC KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Glam

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Biżuteria.

(210) 551111 (220) 2023 01 08
(731) ALLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Partner DENT stomatologia

(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej, wysyłkowej i internetowej wyrobów: farmaceutycz-
nych i medycznych, aparatury i instrumentów medycznych 
i kosmetycznych, materiałów stosowanych w chirurgii ta-
kich jak: analizatory do identyfikacji bakterii do celów me-
dycznych, do użytku medycznego, aparatura do mikroder-
mabrazji, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparaty 
do masażu wibracyjnego, analizatory składu ciała, biodegra-
dowalne implanty do zespalania kości, chirurgiczne klamry, 
elektrody do użytku medycznego, filtry promieni ultrafiole-
towych do celów medycznych, fotele do celów medycz-
nych, gorsety brzuszne, gorsety do celów medycznych, heł-
my do terapii laserowej do leczenia łysienia, igły do celów 
medycznych, do zszywania, implanty chirurgiczne składają-
ce się ze sztucznych materiałów, kleszcze, kompresory chi-
rurgiczne, koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, 
lecznicze lampy do celów medycznych, lampy kwarcowe 
do celów medycznych, lasery do celów medycznych, luster-
ka stosowane w chirurgii, łyżeczki do czyszczenia uszu, ma-
ski sanitarne do celów medycznych, maski terapeutyczne 
na twarz, materiały do zszywania, narzędzia do nacinania 
do celów chirurgicznych, nici chirurgiczne, nożyczki chirur-
giczne, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, 
okrycia chirurgiczne, opaski podtrzymujące, bandaże, pasy 
brzuszne, pasy do celów medycznych, piły do celów chirur-
gicznych, plastry chłodzące do celów medycznych, podkła-
dy zapobiegające odleżynom, pojemniki na odpady pocho-
dzenia medycznego, pompy do celów medycznych, poń-
czochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy 
przeciwżylakowe, protezy kończyn, przyrządy do cięcia 
stosowane w chirurgii, przyrządy do masażu estetycznego, 
rękawice do celów medycznych, do masażu, rurki drenujące 
do celów medycznych, soczewki [protezy wewnątrzgałko-
we] do implantacji chirurgicznych, sondy chirurgiczne, stoły 
operacyjne, strzykawki do celów medycznych, sztuczna 
skóra do celów chirurgicznych, sztuczne piersi, trąbki uszne 
ułatwiające słyszenie, urządzenia do monitorowania tkanki 
tłuszczowej, urządzenia do podawania lekarstw wszczepia-
ne pod skórę, urządzenia do testów dna i ran do celów me-
dycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, sztuczne 
włosy, wypełniacze przestrzeni kostnej wykonane z mate-
riałów sztucznych, aloesowe preparaty do celów kosme-
tycznych, antyperspiranty, balsamy do celów kosmetycz-
nych, balsamy do użytku medycznego, błyszczyki do ust, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, tasiemki 
do podklejania powiek, emulsje chroniące przed promienio-
waniem słonecznym, farby do włosów, farby do brody, farby 
do ciała (kosmetyczne), henna [barwnik kosmetyczny], kleje 
do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymoco-
wywania sztucznych włosów, kosmetyki, kremy kosmetycz-
ne, lakier do włosów, maski kosmetyczne, mydła, mydła 
lecznicze, mleczka kosmetyczne do twarzy i ciała, odżywki 
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, pomadki do ust, 
preparaty do demakijażu, depilacji, golenia, preparaty do hi-
gieny intymnej, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgna-
cji paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty 

lecznicze do włosów, preparaty kolagenowe do celów ko-
smetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty 
ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, 
produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder 
do twarzy, rzęsy sztuczne, szampony, szampony lecznicze, 
środki czyszczące do higieny intymnej, środki do czyszcze-
nia zębów, świece do masażu do celów kosmetycznych, talk 
kosmetyczny, olejki eteryczne, tusze do rzęs, waciki do ce-
lów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazeli-
na kosmetyczna, woda micelarna, woda perfumowana, 
wosk do depilacji, wosk do wąsów, wybielacze [odbarwia-
cze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmy-
wacze do paznokci, żele do masażu, żelowe płatki pod oczy 
do celów kosmetycznych, lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, napary lecznicze, olejki lecznicze, środki lecznicze 
przeciw poceniu się, woda morska do kąpieli leczniczych, 
maski ochronne, preparatów dermatologicznych, antybio-
tykowych produktów dermatologicznych, farmaceutycz-
nych substancji dermatologicznych, żeli do użytku derma-
tologicznego, kremów do użytku dermatologicznego, pre-
paratów farmaceutycznych do użytku w dermatologii, ma-
ści leczniczych do leczenia schorzeń dermatologicznych, 
środków przeciwdrobnoustrojowych pochodzenia natural-
nego do użytku dermatologicznego, cementu stomatolo-
gicznego, stomatologicznych środków profilaktycznych, 
metali ukształtowanych do stomatologii, amalgamatów 
do celów stomatologicznych, leków do celów stomatolo-
gicznych, żywic dentystycznych, kompozytów dentystycz-
nych, szczeliw dentystycznych, gipsu dentystycznego, den-
tystyczne (cementy -), dentystycznych mastyksów, denty-
stycznych amalgamatów, lakierów dentystycznych, leczni-
czych świec do masażu, żeli do masażu do celów medycz-
nych, świeczek do masażu do celów terapeutycznych, środ-
ków dezynfekujących do aparatury i przyrządów stomatolo-
gicznych, stomatologicznych środków profilaktycznych, 
stomatologicznych kamer wewnątrzustnych, foteli stomato-
logicznych, wierteł stomatologicznych, protez stosowanych 
w stomatologii, kątnic do stomatologii zachowawczej, igieł 
do celów stomatologicznych, rękawic do użytku stomatolo-
gicznego, antybiotyków do stosowania w stomatologii, 
miazgociągów dentystycznych, prostnic dentystycznych, 
implantów dentystycznych, podkładów dentystycznych, 
sond dentystycznych, artykulatorów dentystycznych, eks-
kawatorów dentystycznych, mostków dentystycznych, 
spektrofotometrów dentystycznych, koron dentystycznych, 
przyrządów do masażu, aparatów do masażu, piłek do ma-
sażu, foteli do masażu, urządzeń do masażu, rękawic do ma-
sażu, elektrycznych masażerów kosmetycznych, masażerów 
do głowy, urządzeń do głębokiego masażu cieplnego, urzą-
dzeń RTG do obrazowania stomatologicznego, aparatów 
rentgenowskich do użytku stomatologicznego i medyczne-
go, implantów [protez] do chirurgii stomatologicznej, mate-
riałów na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej 
[protezy], stołów do masażu, nici dentystycznych, urządzeń 
do akupunktury, igieł do akupunktury, aparatury do terapii 
akupresurą, przyrządów elektronicznych do akupunktury, 
nieelektrycznych przyrządów do akupunktury, urządzeń 
do stymulacji miejsc poddawanych akupunkturze, urządzeń 
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzeń 
do rehabilitacji medycznej, obuwia do ćwiczeń do rehabili-
tacji medycznej, urządzeń i przyrządów do fizjoterapii i re-
habilitacji, urządzeń do rehabilitacji fizycznej do celów me-
dycznych, urządzeń do ćwiczeń do celów medyczno-reha-
bilitacyjnych, urządzeń do wzmacniania mięśni do użytku 
w rehabilitacji medycznej, hipnotycznych środków uspoka-
jających, fartuchów fryzjerskich, nożyczek fryzjerskich, pele-
ryn fryzjerskich, foteli fryzjerskich, fryzjerskich suszarek heł-
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mowych, myjni fryzjerskich do użytku w salonach fryzjer-
skich, farb do włosów, farb do brody, farb do ciała (kosme-
tyczne), henny [barwnik kosmetyczny], klei do przymoco-
wywania sztucznych włosów, kosmetyków do włosów, la-
kierów do włosów, masek kosmetycznych, mydeł, mydeł 
leczniczych, odżywek do włosów, preparaty do pielęgnacji 
włosów, preparaty lecznicze do włosów, preparaty kolage-
nowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, szampony, szampony lecznicze, wosk do wąsów, 
brzytew, elektrycznych karbownic do włosów, elektrycz-
nych maszynek do golenia, elektrycznych maszynek 
do strzyżenia włosów, elektrycznych maszynek do strzyże-
nia brody, elektrycznych prostownic do włosów, elektrycz-
nych przyrządów do kręcenia włosów, elektrycznych urzą-
dzeń do układania włosów, grzebieni, lokówek, maszynek 
do golenia, maszynek do przycinania włosów w nosie, ma-
szynek do strzyżenia brody, maszynek do strzyżenia wło-
sów, nieelektrycznych trymerów do brody, nożyczek 
do włosów, nożyczek fryzjerskich, przyborów do obcinania 
i usuwania włosów, trymerów do wąsów i brody, zestawów 
do golenia, 41 Nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, 
usługi w zakresie produkcji filmów i programów telewizyj-
nych z zakresu medycyny i kosmetologii, doradztwo w za-
kresie szkoleń medycznych, Kursy specjalizacyjne w zakresie 
chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, Nauczanie, 
Nauczanie w dziedzinie medycyny, Nauczanie w zakresie 
pielęgnacji urody, Organizowanie seminariów, Organizacja 
i przeprowadzanie seminariów w dziedzinie chirurgii pla-
stycznej i medycyny estetycznej, Organizowanie wykładów 
edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyj-
nych, Planowanie konferencji w celach edukacyjnych, Poka-
zy [do celów szkoleniowych], Prowadzenie kursów, Prowa-
dzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie seminariów 
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia i nauczanie w dzie-
dzinie medycyny, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, Usługi edu-
kacyjne dotyczące zdrowia, Usługi edukacyjne z zakresu 
medycyny, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publiko-
wanie książek, Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Usługi szkoleniowe związane z nauką dotyczącą ana-
lizy pierwotnych przyczyn poprzez hipnozę, Szkolenie w za-
kresie akupunktury, Nauka fryzjerstwa, Seminaria edukacyj-
ne w zakresie technik fryzjerskich, Prezentacja produktów 
fryzjerskich w celach szkoleniowych, 42 Usługi w zakresie 
badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie medy-
cyny, nowych technologii medycznych i biotechnologii, 
usługi w zakresie badań biologicznych, chemicznych i bak-
teriologicznych, prowadzenie eksperymentów klinicznych, 
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, prowadzenie 
prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami far-
maceutycznymi, Prowadzenie badań klinicznych w zakresie 
leczenia akupunkturą, 44 Stomatologia kosmetyczna, Sto-
matologia z sedacją, Usługi doradztwa związane ze stoma-
tologią, Pomoc stomatologiczna, Usługi dermatologiczne 
w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi protetyki stomato-
logicznej, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, 
Wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, Usługi 
mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi dentystyczne, 
Usługi medyczne, Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia pla-
styczna, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Ambulatoryjna opieka medyczna, Ba-
dania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
Przeprowadzanie badań medycznych, Udzielanie informacji 
związanych z usługami medycznymi, Świadczenie usług 
medycznych, Usługi doradcze w zakresie chirurgii, Usługi 
farm zdrowia [medyczne], Usługi indywidualnych konsulta-

cji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi klinik chi-
rurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik medycznych, 
Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi 
opieki medycznej, Usługi opieki medycznej świadczone 
przez kliniki i szpitale, Usługi poradnictwa medycznego, 
Usługi prywatnych szpitali, Usługi spa medycznych, Wyko-
nywanie badań medycznych, Usługi w zakresie medycyny 
regeneracyjnej, Usługi w zakresie leczenia medycznego, 
Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie 
diagnostyki chirurgicznej, Usługi w zakresie badań lekar-
skich, Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi w zakre-
sie wypożyczania urządzeń medycznych, Usługi salonów 
fryzjerskich, Salonów piękności, Usługi w zakresie fizjotera-
pii, Rehabilitacja fizyczna masaży sportowych, Masaży taj-
skich, Masaży shiatsu, Masaży i masaży terapeutyczny shiat-
su, Masaży tkanek głębokich, Masaży gorącymi kamieniami, 
Tradycyjny masaż japoński, Informacje dotyczące masażu, 
Usługi masażu stóp, Usługi masażu w trakcie ciąży, Usługi 
konsultacji związane z masażami, Opieka zdrowotna w za-
kresie masaży terapeutycznych, Udzielanie informacji zwią-
zanych z tradycyjnym masażem japońskim, Informacje do-
tyczące masażu, Badanie sprawności fizycznej, Doradztwo 
medyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, 
Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Elek-
troliza kosmetyczna, Elektroliza do celów kosmetycznych, 
Doradztwo związane ze stomatologią, Higiena i pielęgnacja 
urody, Konsultacje medyczne, Kosmetyczne usuwanie żyla-
ków za pomocą lasera, Kosmetyczne usuwanie laserem 
zbędnych włosów, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży 
za pomocą lasera, Laserowe usuwanie tatuaży, Kosmetycz-
ny zabieg laserowy skóry, Usługi w zakresie podologii, Le-
czenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Medyczna pielę-
gnacja stóp, Pielęgnacja stóp, Stylizacja, Układanie włosów, 
Świadczenie usług przez salony piękności, Rehabilitacja fi-
zyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilitacja pa-
cjentów uzależnionych od alkoholu, Hipnoterapia, Fryzjer-
stwo, Usługi fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi salonów 
fryzjerskich, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, 
Usługi w zakresie akupunktury, Udzielanie informacji doty-
czących akupunktury, Akupunktura, Opieka zdrowotna 
związana z akupunkturą.

(210) 551117 (220) 2023 01 09
(731) ALEKSIEJUK MICHAŁ, Letniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSCHÓD EXPRESS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport osób drogą lądową, Transport lą-
dowy osób, Usługi transportu osób niepełnosprawnych, 
Usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, Usługi 
w zakresie transportu i wycieczek dla osób niepełnospraw-
nych, Zapewnianie transportu drogowego osobom w po-
deszłym wieku, Usługi agencyjne w zakresie organizowania 
transportu osób, Transport taksówkowy dla osób na wóz-
kach inwalidzkich, Transport osób i towarów drogą lądową, 
powietrzną i wodną.

(210) 551120 (220) 2023 01 05
(731) GOOD BALANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Rachunkowość, księgowość i audyt.

(210) 551142 (220) 2023 01 05
(731) OŚRODEK SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNY OPERATOR 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zbuczyn

(540) (znak słowny)
(540) Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny  

„OPERATOR” Sp. z o.o.
(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy kore-
spondencyjne, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szko-
leniowych, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy sy-
mulatorów, Usługi trenerskie, Usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie].

(210) 551152 (220) 2023 01 09
(731) MOTPOL ZDZISŁAW WALTER SŁAWOMIR WALTER 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dalanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Revolt

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Oleje do silników samochodowych, Oleje silni-
kowe, Oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, 
Oleje smarujące do silników benzynowych, Oleje wysoko-
oczyszczone do silników, Oleje oczyszczone do silników, 
9 Akumulatory samochodowe.

(210) 551165 (220) 2023 01 10
(731) LABNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla lu-
dzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Oraz 
wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie wymie-
nionych usług, zawarte w tej klasie oraz doradztwo, konsul-
tacje i informacje w zakresie wymienionych usług, zawarte 
w tej klasie.

(210) 551187 (220) 2023 01 10
(731) AEXOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Aexol
(510), (511) 42 Tworzenie oprogramowania komputerowe-
go, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie, konserwacja oraz modernizo-
wanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzy-
mywanie oprogramowania do blogów.

(210) 551196 (220) 2023 01 11
(731) KSIĄŻCZYK KRZYSZTOF JDC JEŹDZIMY DLA CIEBIE, 

Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JDC Jeździmy dla Ciebie

(531) 02.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Doręczanie paczek przez kuriera, Dostarcza-
nie poczty i usługi kurierskie, Dostarczanie towarów przez 
kuriera, Dostawa paczek przez kuriera, Dostawa towarów 
poprzez kuriera, Transport drogą kurierską, Usługi kurierskie, 
Usługi kurierskie dotyczące towarów, Usługi kurierskie w za-
kresie dostarczania paczek, Usługi kurierskie w zakresie do-
starczania pakunków, Usługi kurierskie w zakresie transpor-
towania ładunków, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania 
towarów, Usługi kurierskie [wiadomości lub towary].

(210) 551198 (220) 2023 01 11
(731) WOJTKOWSKA PAULINA, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLNA MA LODY

(531) 08.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 Lody bez mleka, Lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, Jadalne lody owocowe, Lody na pa-
tyku, Lody spożywcze, Lody jadalne, Lody o smaku czekola-
dowym, Lody owocowe, Lody wielosmakowe, Lody włoskie, 
Lody wodne [sorbety], Owocowe lody, Sorbety [lody], We-
gańskie lody.

(210) 551202 (220) 2023 01 10
(731) JAKUBASZEK WALDEMAR, Płouszowice-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Relaks KUCHNIA I SPORT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.

(210) 551215 (220) 2023 01 10
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dexoftyal
(510), (511) 5 Suplementy diety, żywność dietetyczna do ce-
lów medycznych, żywność do celów medycznych, żywność 
dla niemowląt i małych dzieci, zioła do celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne: preparaty do celów medycznych, 
maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów me-
dycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów 
medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów 
medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów me-
dycznych.

(210) 551220 (220) 2023 01 10
(731) KMIOTEK MIECZYSŁAW WINNICA SŁONECZNA, 

Besko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K

(531) 24.01.03, 24.01.13, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole destylowane, Esen-
cje alkoholowe, Poncze alkoholowe, Ekstrakty alkoholowe, 
Wina alkoholowe, Alkoholowy ajerkoniak, Wino alkoholizo-
wane, Sfermentowane alkohole wysokoprocentowe, Alko-
hole wysokoprocentowe [napoje], Pitne alkohole wysoko-
procentowe, Galaretki z alkoholem, Napoje alkoholowe aro-
matyzowane, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Shochu 
[napój alkoholowy], Wymieszane napoje alkoholowe, Alko-
holowe ekstrakty owocowe, Alkoholowe koktajle owocowe, 
Gruszecznik [napój alkoholowy], Napoje alkoholowe wspo-
magające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], 
Napoje energetyczne zawierające alkohol, Ekstrakty napo-
jów alkoholowych, Mieszanki koktajli alkoholowych, Gotowe 
koktajle alkoholowe, Cachaca [brazylijski napój alkoholowy], 
Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Smakowe napoje al-
koholowe tonizujące, Napoje alkoholowe zawierające owo-
ce, Napoje alkoholowe z owoców, Kirsz [alkohol na bazie wi-
śni], Esencje i ekstrakty alkoholowe, Wina o obniżonej zawar-
tości alkoholu, Chiński napój alkoholowy warzony [laojiou], 

Japoński biały napój alkoholowy [shochu], Koreański destylo-
wany napój alkoholowy [soju], Chiński biały napój alkoholo-
wy [baiganr], Napój alkoholowy z żeń-szenia, Japońskie rege-
nerowane napoje alkoholowe [naoshi], Preparaty alkoholo-
we do sporządzania napojów, Baijiu (chiński destylowany 
napój alkoholowy), Napoje alkoholowe na bazie kawy, Gorz-
kie nalewki alkoholowe jako aperitif, Napoje alkoholowe 
na bazie herbaty, Preparaty do produkcji napojów alkoholo-
wych, Aperitify na bazie napojów alkoholowych, Destylowa-
ny alkohol wysokoprocentowy z ryżu [awamori], Alkohol 
wysokoprocentowy z czerwonego żeń-szenia, Chińskie alko-
hole wysokoprocentowe na bazie sorgo, Koktajle alkoholo-
we w formie schłodzonej żelatyny, Gazowane napoje alko-
holowe, z wyjątkiem piwa, Destylowane napoje alkoholowe 
na bazie zbóż, Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, 
Aperitify na bazie destylowanego napoju alkoholowego, Al-
kohol wysokoprocentowy tonizujący zawierający ekstrakty 
ziołowe [homeishu], Napoje alkoholowe z wina i soku owo-
cowego, Chiński napój alkoholowy z sorgo [gaoliang jiu], Nira 
[napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], Gotowe napo-
je alkoholowe inne niż na bazie piwa, Japoński słodki napój 
alkoholowy na bazie ryżu [shiro-zake], Japoński napój alko-
holowy doprawiony smakowo ekstraktami z igieł sosny, Na-
pój alkoholowy tonizujący aromatyzowany wyciągami z ja-
pońskich śliwek [umeshu], Alkohol wysokoprocentowy toni-
zujący zawierający wyciągi z mamushi-snake [mamushi-za-
ke], Napój alkoholowy tonizujący aromatyzowany wyciąga-
mi z igieł sosnowych [matsuba-zake], Anyżówka [likier], Ape-
ritify, Curaçao [likier], Gorzkie nalewki, Koktajle, Likier z czar-
nej porzeczki, Likiery kremowe, Likiery, Likiery na bazie kawy, 
Likiery zawierające śmietankę, Likiery ziołowe, Likier mięto-
wy, Miód pitny, Nalewki gorzkie, Wina, Sake, Wino, Zamienni-
ki sake, Absynt, Aguardiente [wyroby spirytusowe z trzciny 
cukrowej], Akvavit [wódka], Arak, Brandy, Brandy do gotowa-
nia, Dżin, Whisky, Whisky kanadyjska, Wiśniówka, Wódka, 
Whisky słodowa, Whisky mieszana (mieszanka whisky zbożo-
wej i słodowej), Rum, Rum z witaminami, Rum z sokiem 
z trzciny cukrowej, Białe wino, Czerwone wino, Grzane wino, 
Napoje na bazie wina, Napoje zawierające wino [szprycer], 
Musujące wina czerwone, Musujące białe wina, Słodkie wina, 
Wermut, Wina deserowe, Wina grzane, Wina musujące, Wina 
naturalnie musujące, Wina niemusujące, Wina o chronionej 
nazwie pochodzenia, Wina różowe, Wina stołowe, Wino 
amontillado, Wino czerwone, Wino jeżynowe, Wino kuchen-
ne, Wino musujące, Wino owocowe, Wino truskawkowe, 
Wino winogronowe, Cydr słodki, Cydr wytrawny, Napoje 
na bazie rumu, Sangria, Destylowane napoje, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z winami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z winami, Usługi handlu detalicznego 
związane z napojami alkoholowymi, Zaopatrzenie osób trze-
cich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przed-
siębiorców], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z cze-
koladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szkla-
nek, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami 
i szklankami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów barowych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów barowych, 
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Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kieliszków, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie kieliszków, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie szklanych karafek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie szklanych karafek, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie karafek na wino, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie karafek na wino, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie karafek na alkohol, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie karafek na alkohol, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie otwieraczy do butelek, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie otwieraczy do butelek, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie otwieraczy do wina, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie otwieraczy do wina, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji 
napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, Bezobsługowe usługi sklepu 
detalicznego w odniesieniu do napojów, Udostępnianie in-
formacji o produktach konsumenckich dotyczących żywno-
ści lub napojów, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówie-
niem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związ-
ku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sklepów detalicz-
nych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej ak-
cesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związ-
ku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami alkoholowymi, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kamieniami chłodzącymi 
do drinków, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kamie-
niami chłodzącymi do drinków, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z lodówkami na napoje alkoholowe, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z oliwami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z oliwkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wędlinami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z serami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z orzechami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suszo-
nymi owocami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z li-
kierami smakowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z oliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oliwkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wędlinami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z serami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z orzechami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suszonymi owocami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z likierami smakowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z miodami, Usługi sprzedaży hurtowej hurto-
wej w związku z miodami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z miodami pitnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
hurtowej w związku z miodami pitnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z octami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z octami, 41 Degustacje win [usługi rozrywkowe], 
Degustacje win [usługi edukacyjne], Rozrywka związana 
z degustacją wina, Imprezy z degustacją win w celach eduka-
cyjnych, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina 
do celów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie de-

gustacji wina do celów rozrywkowych, Szkoły dla kelnerów 
specjalizujących się w podawaniu win, Publikowanie mate-
riałów drukowanych związanych z francuskimi winami, Roz-
rywka teatralna, Rozrywka filmowa, Organizowanie rozrywki, 
Dyskoteki, Administrowanie [organizacja] działalnością kultu-
ralną, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Or-
ganizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja im-
prez rozrywkowych, Organizowanie festiwali do celów roz-
rywkowych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, 
Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festy-
nów w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów 
w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach 
rekreacyjnych, Organizowanie festynów w celach kultural-
nych, Organizacja webinariów, Organizacja rozrywki na im-
prezy urodzinowe, Organizowanie imprez rekreacyjnych, 
Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie 
widowisk w celach kulturalnych, Prowadzenie imprez roz-
rywkowych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Rozrywka.

(210) 551224 (220) 2023 01 11
(731) STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY, 

Racibórz
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 02.05.30, 10.03.15, 07.01.06
(510), (511) 16 Bilety wstępu, Drukowane materiały promo-
cyjne takie jak mapy, atlasy, drukowane plany i trasy podróży, 
pocztówki, broszury, przewodniki i inne produkty turystycz-
ne w formie drukowanej, Długopisy, Druki reklamowe i pro-
mocyjne, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane fol-
dery informacyjne, Drukowane karty informacyjne, Historyjki 
obrazkowe, Kalendarze, Kolorowanki, Książki i inne periodyki 
i nie periodyki, Publikacje, Prospekty, Drukowane materia-
ły edukacyjne, Książki edukacyjne, Modele trójwymiarowe 
do celów edukacyjnych, Tabliczki do pisania dla dzieci, Ze-
szyty ćwiczeń, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, w szcze-
gólności T-shirty, koszule i czapki w celach reklamowych, 
Apaszki, Bandany, Bluzy, Szaliki, Skarpetki, Kostiumy na prze-
branie na różnego rodzaju okazje, 28 Gry, zabawki i produk-
ty przeznaczone do zabawy, Gry planszowe, Gadżety, Karty, 
Maskotki, Zabawki pluszowe, Sprzęt do gier wideo, Sprzęt 
do ćwiczeń i sprzęt sportowy, Ozdoby świąteczne, 30 Słody-
cze, Batoniki, Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batoniki 
z polewą czekoladową, Cukierki do żucia, Cukierki miętowe, 
Cukierki wykonane ręcznie, Cukierki z karmelem, Czekola-
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da, Gumy owocowe [inne niż do celów medycznych], Jajka 
czekoladowe, Karmelki [cukierki], Karmelki miękkie, Krówka  
(cukierek), Landrynki, Lizaki, Nadziewana czekolada, Oran-
żada w proszku [wyroby cukiernicze], Pralinki, Żelki, Wafle 
ryżowe w polewie czekoladowej, 32 Piwo, Napoje bezal-
koholowe, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe 
i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do przygotowywa-
nia napojów bezalkoholowych, 35 Działalność promocyjna 
i reklamowa, Marketing, Udzielanie informacji i usług bizne-
sowych przez Internet oraz reklamowe i promocyjne mate-
riały drukowane związane z branżą turystyczną, rozrywkową 
i kulturalną, 39 Przygotowywanie i realizacja projektów z za-
kresu turystyki i ruchu turystycznego, w szczególności or-
ganizowanie, udostępnianie i pośrednictwo w wycieczkach 
i trasach turystycznych, udzielanie informacji o wycieczkach 
i trasach turystycznych, Usługi przewodnickie i pośrednic-
two w towarzyszeniu turystom, Usługi promocji regional-
nej, Organizowanie i pośrednictwo wycieczek, wypraw 
turystycznych, Świadczenia usług centrów informacji tury-
stycznej oraz innych usług związanych z podróżowaniem 
oraz pośrednictwa w zakresie usług turystycznych i promo-
cyjnych w danym regionie, 41 Przygotowywanie i realizacja 
projektów z zakresu turystyki i ruchu turystycznego, kultury, 
rozrywki i sportu, w szczególności organizacja imprez spo-
łecznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych, Działal-
ność w zakresie sportu oraz aktywne wykorzystanie czasu 
wolnego, Pośrednictwo w zakresie usług turystycznych, 
sportowych i kulturalnych.

(210) 551235 (220) 2023 01 11
(731) EKO-OKNA SPÓŁKA AKCYJNA, Kornice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) benefit 4U

(531) 29.01.03, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 
27.05.24, 27.07.01, 27.07.21

(510), (511) 41 Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, 
innych niż do celów reklamowych, Elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Multi-
medialne wydania magazynów, Multimedialne wydania pu-
blikacji elektronicznych, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowanie 
gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie książek in-
struktażowych, Publikowanie literatury instruktażowej, Publi-
kowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty rekla-
mowe, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkole-
niowych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywa-
nie] treści edukacyjnych do podcastów, Usługi pisania tek-
stów na potrzeby nie reklamowe, Organizacja webinariów,  
42 Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting edukacyjnych 
treści multimedialnych, Hosting infrastruktury sieciowej  
online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia inte-
raktywnych dyskusji, Hosting skomputeryzowanych danych, 
plików, aplikacji i informacji, Hosting stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla 
globalnej sieci komputerowej, Hosting strony internetowej 
online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsię-
biorstw, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy 
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizual-

nych, treści wideo i wiadomości, Projektowanie, tworzenie, 
hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, Skomputeryzowane przechowywanie informacji 
biznesowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych 
za pośrednictwem strony internetowej, Umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania 
pozwalającego na dzielenie się treściami multimedialnymi 
i komentarzami pomiędzy użytkownikami, Zapewnianie opro-
gramowania online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji.

(210) 551238 (220) 2023 01 11
(731) STOWARZYSZENIE WIOSNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stowarzyszenie Wiosna

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 Afisze, Plakaty, Albumy, Artykuły szkolne 
i biurowe, Materiały piśmienne i papiernicze, Broszury, Cho-
rągiewki papierowe, Fotografie, Reprodukcje, Obrazy, Gra-
fiki, Rysunki, Kalendarze, Karty pocztowe, Książki, Zakładki 
do książek, Papeterie, Notesy, 35 Usługi w zakresie reklamy, 
Aukcje publiczne, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów i usług w celu ich oglądania i kupowa-
nia poprzez katalog artykułów wykorzystując zamówienia 
korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji 
towarów takich jak: afisze, plakaty, albumy, artykuły szkolne 
i biurowe, materiały piśmienne i papiernicze, broszury, cho-
rągiewki papierowe, fotografie, reprodukcje, obrazy, grafiki, 
rysunki, kalendarze, karty pocztowe, książki, zakładki do ksią-
żek, papeterie, notesy, 36 Tworzenie funduszy oraz pozyski-
wanie i podział środków finansowych na wspieranie osób 
wymagających pomocy, Sponsorowanie finansowe w zakre-
sie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy potrzebu-
jącym, 41 Organizowanie imprez kulturalnych, naukowych 
i rozrywkowych, balów, koncertów, spektakli, przedstawień 
teatralnych i kabaretowych, festiwali, konkursów, zawodów 
sportowych, konferencji, wystaw w celu pozyskania środków 
finansowych na cele charytatywne, Publikowanie książek 
i innych wydawnictw innych niż reklamowe, Organizowa-
nie wypoczynku osób pozostających pod opieką stowarzy-
szenia, organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych  
i artystycznych.

(210) 551239 (220) 2023 01 11
(731) EKO-OKNA SPÓŁKA AKCYJNA, Kornice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eko 4U

(531) 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 
27.05.24, 27.07.01, 27.07.21

(510), (511) 35 Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Ad-
ministrowanie sprzedażą, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Kon-
sultacje w zakresie zarządzania sprzedażą, Pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednicze-
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nie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 
Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń 
kupna za pośrednictwem komputera, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzo-
wane zamówienia towarów, Usługi doradcze i konsultingo-
we w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Usłu-
gi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi 
zarządzania sprzedażą, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie 
w zakresie zamówień, Zapewnianie platformy B2B (Business 
to Business) dla dystrybutorów branży stolarki otworowej, 
umożliwiającej tworzenie ofert, zarządzanie zamówieniami 
oraz dostawami, 42 Doradztwo w zakresie opracowywania 
produktów, Doradztwo w zakresie projektowania konstruk-
cyjnego, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania 
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, 
Planowanie projektu, Projektowanie i projektowanie graficz-
ne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie 
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projekto-
wanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie 
stron internetowych w celach reklamowych, Tworzenie plat-
form internetowych do handlu elektronicznego, Tworzenie 
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach 
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dzie-
dzinie aranżacji stolarki okiennej i drzwiowej, Usługi projek-
towania dotyczące grafiki okiennej, Usługi projektowania 
na zamówienie, Usługi projektowe związane z opracowy-
waniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania 
informacji, Wspomagane komputerowo usługi projektowe 
związane z architekturą, Hosting aplikacji interaktywnych, 
Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji multimedial-
nych, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób 
trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, Ho-
sting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich 
do celów wymiany treści online, Hosting mobilnych stron 
internetowych, Hosting obiektów online do prowadzenia 
dyskusji interaktywnych, Hosting platform komunikacyjnych 
w Internecie, Hosting platform transakcyjnych w Internecie, 
Hosting platform w Internecie, Hosting skomputeryzowa-
nych danych, plików, aplikacji i informacji, Hosting strony 
internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla 
przedsiębiorstw, Interaktywne usługi hostingowe umożli-
wiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi 
treściami i obrazami w trybie online, Konfiguracja sieci kom-
puterowych za pomocą oprogramowania, Oferowanie tym-
czasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania 
on-line do transmisji danych, Oferowanie tymczasowego 
korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line 
do zarządzania danymi, Platforma jako usługa [PaaS] obej-
mująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, 
treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platformy 
do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Przechowywanie danych online, Przechowy-
wanie obrazów w postaci elektronicznej, Udostępnianie 
online oprogramowania nie do pobrania, Umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania opartego na wy-
korzystaniu sieci Web, Usługi dostawcy hostingu prywatne-
go „w chmurze”, Usługi elektronicznego przechowywania 
danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych 
danych elektronicznych, Zapewnianie oprogramowania  
online, nie do pobrania, do użytku w zarządzaniu łańcuchem 
dostaw, Zapewnianie oprogramowania online, nie do po-
brania, do użytku w komunikacji.

(210) 551242 (220) 2023 01 11
(731) WAJGELT AGATA, Lusówko; WAJGELT SŁAWOMIR, 

Lusówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SP SKARBYPOKOLEŃ GABINET NUMIZMATYCZNY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.18
(510), (511) 14 Monety, Monety pamiątkowe, Monety do ko-
lekcjonowania, Monety ze złota, Monety z metali szlachetnych, 
Monety niesłużące do płacenia, Zestawy monet do celów ko-
lekcjonerskich, Medale, Medale pamiątkowe, Sztabki metali 
szlachetnych, 16 Albumy kolekcjonerskie, Albumy na monety, 
Banknoty, Banknoty pamiątkowe, Litograficzne dzieła sztuki, Ka-
talogi, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Maty [podstawki] na mo-
nety, Blistry, Blistry do pakowania, Klasery filatelistyczne, 18 Etui 
na banknoty, Worki, sakiewki, Sakiewki skórzane, 20 Pudełka 
z drewna, Pudełka drewniane, Pudełka przenośne [pojemni-
ki] z drewna, Kasetki wykonane z drewna, Pudełka z tworzyw 
sztucznych, Pudełka ozdobne z tworzyw sztucznych, Pudełka 
do przechowywania [z tworzyw sztucznych], Szkatułki, Kaset-
ki, nie z metalu, Regały wystawowe do wystawiania towarów 
w celach sprzedaży, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: monety, monety do kolekcjono-
wania, monety pamiątkowe, monety ze złota, monety z metali 
szlachetnych, banknoty pamiątkowe, medale, medale pamiąt-
kowe, sztabki metali szlachetnych, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: monety, monety 
do kolekcjonowania, monety pamiątkowe, banknoty pamiątko-
we, monety ze złota, monety z metali szlachetnych, banknoty 
pamiątkowe, medale, medale pamiątkowe, sztabki metali szla-
chetnych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: monety, monety do kolekcjono-
wania, monety pamiątkowe, banknoty pamiątkowe, monety 
ze złota, monety z metali szlachetnych, banknoty pamiątkowe, 
medale, medale pamiątkowe, sztabki metali szlachetnych, Ad-
ministrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej monet, 
monet do kolekcjonowania, monet pamiątkowych, banknotów 
pamiątkowych, monet ze złota, monet z metali szlachetnych, 
medali, medali pamiątkowych, sztabek metali szlachetnych, 
Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Organizowanie au-
kcji internetowych, Usługi handlowe online, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa 
są za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcji i aukcji odwrot-
nych, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, 
Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i rekla-
mowych, Prowadzenie wystaw w celach biznesowych, Prze-
prowadzanie wystaw w celach handlowych, Organizowanie 
i przeprowadzanie wystaw handlowych, Organizacja wystaw 
dla biznesu lub handlu, Prowadzenie wystaw w ramach wirtu-
alnych targów handlowych online, Organizowanie wystaw i tar-
gów w celach biznesowych i promocyjnych, 36 Usługi wyceny 
produktów numizmatycznych, Wycena zbiorów numizma-
tycznych, Wycena monet, Wycena dóbr osobistych na rzecz 
innych, Oszacowanie [wyceny] kosztowności, Kupno i sprzedaż 
walut, Sprawdzanie banknotów, Wynajem maszyn do liczenia 
lub sortowania banknotów i monet, Usługi informacyjne zwią-
zane z dewizami, Transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
42 Klasyfikowanie monet, Usługi w zakresie analizy monet 
[potwierdzenie autentyczności], Potwierdzanie autentyczności  
banknotów.
(551) wspólne prawo ochronne



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT7/2023

(210) 551243 (220) 2023 01 11
(731) DROŻDŻ ROBERT R FOODS, Filipowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R FOODS

(531) 29.01.03, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.14, 
27.05.01, 27.05.21, 27.05.24

(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, 
Odżywcze suplementy diety, Batony energetyzujące stano-
wiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 
29 Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty do sma-
rowania składające się głównie z owoców, Pasty mleczne 
do smarowania, Pasty do smarowania na bazie mleka z ni-
ską zawartością tłuszczu, Pasty do smarowania składające się 
z orzechów laskowych, Pasty przyrządzone z orzechów, Ma-
sło z orzechów, Masło migdałowe, Masło arachidowe, Masło 
z nasion, Orzechy suszone, Orzechy prażone, Orzechy solo-
ne, Suszone owoce, Kandyzowane owoce, Mieszanki owo-
ców suszonych, Mieszanki owoców i orzechów, Warzywa 
suszone, Warzywa konserwowane, Oleje spożywcze, Oleje 
do gotowania, Daktyle, Rodzynki, Batony spożywcze na ba-
zie orzechów, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 Mąka, 
Ryż, Kasze spożywcze, Makarony, Płatki śniadaniowe, Płatki 
zbożowe, Płatki owsiane, Przyprawy suche, Mieszanki przy-
praw, Przyprawy spożywcze, Przyprawy korzenne, Cukier, 
Cukier owocowy, Słodziki naturalne, Syropy glukozowe spo-
żywcze, Syropy smakowe, Batony zbożowe i energetyczne, 
Przekąski wieloziarniste, Przekąski z produktów zbożowych, 
31 Świeże owoce, Nieprzetworzone owoce, Świeże daktyle, 
32 Soki, Soki warzywne [napoje], Soki owocowe [napoje], 
Mieszane soki owocowe, Napoje owocowe i soki owocowe, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środka-
mi spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami 
spożywczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami 
do przygotowywania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrzą-
dzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z maszynami przemysłowymi do przygotowywania żyw-
ności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami 
elektromechanicznymi do przygotowywania żywności lub 
napojów, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związ-
ku z pakowarkami do żywności, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w związku z maszynami do mieszania żywności, 
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z maszy-
nami do przetwarzania żywności, Usługi sprzedaży hurto-
wej i detalicznej w związku z maszynami do sortowania dla 
przemysłu, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związ-
ku z maszynami do segregowania do użytku przemysłowe-
go, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu 
komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usłu-
gi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania 

komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do podzespołów komputerowych, Usługi handlu hur-
towego w odniesieniu do podzespołów komputerowych,  
39 Konfekcjonowanie towarów, Usługi etykietowania.

(210) 551248 (220) 2023 01 12
(731) STOLIŃSKA MICHALINA, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOGS’ NUTS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.06, 03.06.03
(510), (511) 41 Tresura zwierząt, Wystawy zwierząt i tresura 
zwierząt, Trening posłuszeństwa dla zwierząt, Nauka tresu-
ry zwierząt, Organizacja webinariów, Zapewnianie szkoleń 
online.

(210) 551255 (220) 2023 01 11
(731) NOWAK BOGDAN BOMA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pomarket.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.12, 27.05.17, 18.01.19
(510), (511) 12 Opony do pojazdów, Łańcuchy antypośli-
zgowe na opony, Części i akcesoria do pojazdów, 35 Usługi 
sklepów detalicznych online obejmujące opony, łańcuchy 
antypoślizgowe oraz części i akcesoria do pojazdów, Usłu-
gi w zakresie sklepów detalicznych w branży obejmującej 
opony, łańcuchy antypoślizgowe oraz części i akcesoria 
do pojazdów.

(210) 551257 (220) 2023 01 11
(731) KOBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOBO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.03.01, 26.03.07
(510), (511) 19 Podłogi niemetalowe, 37 Kładzenie posadzek 
przemysłowych z żywic epoksydowych.

(210) 551259 (220) 2023 01 12
(731) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
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(540) (znak słowny)
(540) FUNABEN
(510), (511) 5 Środki ochrony roślin, Pestycydy, Fungicydy, 
Środki grzybobójcze.

(210) 551271 (220) 2023 01 12
(731) OPTIFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobroszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) optiform

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 20 Meble.

(210) 551274 (220) 2023 01 12
(731) BIAŁECKA KATARZYNA LUNA WORLD, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUNA world

(531) 01.07.06, 01.07.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
stępującymi produktami: kalendarze, kalendarze drukowane, 
kalendarze ścienne, kalendarze kieszonkowe, kalendarze 
wskazujące dzień tygodni, kalendarze z kartkami do wyrwa-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z następującymi 
produktami: kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze 
ścienne, kalendarze kieszonkowe, kalendarze wskazujące 
dzień tygodni, kalendarze z kartkami do wyrwania, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z następującymi produkta-
mi: terminarze, terminarze roczne, terminarze biurkowe, ter-
minarze ścienne, terminarze kieszonkowe, terminarze tygo-
dniowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko, plany 
dnia [terminarze], terminarze [materiały drukowane], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z następującymi produktami: 
terminarze, terminarze roczne, terminarze biurkowe, termi-
narze ścienne, terminarze kieszonkowe, terminarze tygo-
dniowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko, plany 
dnia [terminarze], terminarze [materiały drukowane], Sprze-
daż detaliczna: terminarzy, terminarzy rocznych, terminarzy 
biurkowych, terminarzy ściennych, terminarzy kieszonko-
wych, terminarzy tygodniowych, terminarzy miesięcznych, 
terminarzy na biurko, planów dnia [terminarzy], terminarzy 
[materiałów drukowanych] prowadzona przez domy sprze-
daży wysyłkowej lub Internet, Sprzedaż detaliczna: kalenda-
rzy, kalendarzy drukowanych, kalendarzy ściennych, kalen-
darzy kieszonkowych, kalendarzy wskazujących dzień tygo-
dnia, kalendarzy z kartkami do wyrwania prowadzona przez 
domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

(210) 551279 (220) 2023 01 12
(731) KACZKOWSKI DAWID DIAWOLI, Jawor
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAWOLI

(531) 02.09.01, 26.01.02, 26.01.06, 03.06.03, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym również sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem 
Internetu, w zakresie następujących towarów: karma dla 
zwierząt domowych, akcesoria dla zwierząt domowych 
(domki, hamaki, zabawki, legowiska), podłoża dla zwierząt 
domowych, karma i akcesoria dla ptaków wolno żyjących.

(210) 551280 (220) 2023 01 12
(731) KACZKOWSKI DAWID DIAWOLI, Jawor
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEGUSKI ZIOŁA PRZYSMAKI AKCESORIA

(531) 03.05.01, 03.05.24, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 
Domki dla ptaków, Domki do zabawy dla zwierząt domowych, 
Poduszki dla zwierząt domowych, Posłania dla zwierząt domo-
wych, 28 Gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, Zabawki dla ptaków, 31 Karma dla zwierząt domo-
wych, karma dla dzikiego ptactwa, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej, w tym również sprzedaży wysyłkowej i za po-
średnictwem Internetu, w zakresie następujących towarów: 
karma dla zwierząt domowych, akcesoria dla zwierząt domo-
wych (domki, hamaki, zabawki, legowiska), podłoża dla zwierząt 
domowych, karma i akcesoria dla ptaków wolno żyjących.

(210) 551292 (220) 2023 01 13
(731) NEW MEDIA SŁAWOMIR KRAWCZYK  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Good Luck
(510), (511) 25 Bluzy, koszulki, spodnie, czapki, spodenki.

(210) 551313 (220) 2023 01 13
(731) WITULSKI MICHAŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WADOWICE BROWAR
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(531) 05.07.02, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Napoje na bazie 
piwa lub z dodatkiem piwa, 35 Usługi w zakresie sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej piwa i piwa bezalkoholowego, 
Organizowanie targów, wystaw i festynów w celach han-
dlowych i reklamowych, 40 Warzenie piwa, Usługi browar-
nicze, 43 Usługi gastronomiczne, Usługi ogródków i barów 
piwnych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Serwowanie napojów w małych browarniach, Ser-
wowanie napojów w pubach z browarem.

(210) 551314 (220) 2023 01 13
(731) POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RE-ABSORBENT OIL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 01.15.15, 26.05.13
(510), (511) 1 Nieprzetworzone tworzywa sztuczne, Two-
rzywa sztuczne w postaci dyspersji, Tworzywa sztuczne 
w postaci płynów, Tworzywa sztuczne w postaci mas, Two-
rzywa sztuczne w postaci granulek, Tworzywa sztuczne 
w postaci pastylek, Tworzywa sztuczne w postaci pianek, 
Tworzywa sztuczne w postaci płatków, Tworzywa sztucz-
ne w postaci emulsji, Tworzywa sztuczne w formie żelu, 
Nieprzetworzone tworzywa sztuczne do użytku przemy-
słowego, Tworzywa sztuczne w postaci surowej, Wszystkie 
wymienione produkty otrzymane w wyniku recyklingu 
do zastosowania w przemyśle, 17 Tworzywa sztuczne pół-
przetworzone, Tworzywa sztuczne z odzysku, Kompozyty 
z tworzyw sztucznych po recyklingu, Materiały z tworzyw 
sztucznych pochodzące z recyklingu, do użytku w produk-
cji, 42 Badania biotechnologiczne, Badania i analizy nauko-
we, Badania naukowe i przemysłowe, Badania z zakresu 
analizowania odpadów.

(210) 551327 (220) 2023 01 13
(731) SOLARCZYK BARTŁOMIEJ ZAKŁAD PRODUKCJI 

KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, Pleszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciepłomax

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.05
(510), (511) 11 Gazowe kotły kominkowe do domowych 
instalacji ciepłej wody, Gazowe kotły kominkowe do cen-
tralnego ogrzewania w domu, Kotły, Kotły do centralnego 
ogrzewania, Kotły do instalacji grzewczych, Kotły do mię-
sa, Kotły do pralni, Kotły do spalania w złożu fluidalnym, 
Kotły gazowe do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe 
do ogrzewania wody, Kotły gazowe do ogrzewania base-
nów, Kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, 
Kotły grzewcze, Kotły jako części instalacji centralnego 
ogrzewania, Kotły paleniskowe, Kotły parowe do wytwa-
rzania pary [inne niż części maszyn].

(210) 551329 (220) 2023 01 14
(731) MATUSZCZAK EWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aqua vida

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 41 Świadczenie usług sportowych- doradztwo 
w zakresie sprawności fizycznej, w tym usługi basenowe, 
usługi fitness, siłowni, squasha, bowlingu, tenisa, trening 
sportowy, organizacja zawodów sportowych, Organizo-
wanie zabaw w wodach basenów, organizowanie części 
rozrywkowych przyjęć w basenach termalnych, Organizo-
wanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych w base-
nach, usługi treningowe w zakresie aerobiku, Aerobik w ba-
senach przy muzyce, Gimnastyka, Nauka pływania, oswa-
janie z wodą, 44 Usługi rehabilitacji i odnowy w pełnym 
zakresie-fizjoterapia, medycyna niekonwencjonalna, usługi 
masażu, medycyna sportowa, Usługi doradcze medyczne 
i rehabilitacyjne, osteopatia, fizykoterapia, terapia manual-
na, kinezyterapia, trening medyczny, Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez salony typu 
SPA, usługi odnowy biologicznej i medycyny sportowej, 
usługi sauny, usługi solarium.

(210) 551330 (220) 2023 01 14
(731) MATUSZCZAK EWA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AQUA VIDA
(510), (511) 41 Świadczenie usług sportowych- doradztwo 
w zakresie sprawności fizycznej, w tym usługi basenowe, 
usługi fitness, siłowni, squasha, bowlingu, tenisa, trening 
sportowy, organizacja zawodów sportowych, Organizo-
wanie zabaw w wodach basenów, organizowanie części 
rozrywkowych przyjęć w basenach termalnych, Organizo-
wanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych w base-
nach, usługi treningowe w zakresie aerobiku, Aerobik w ba-
senach przy muzyce, Gimnastyka, Nauka pływania, oswa-
janie z wodą, 44 Usługi rehabilitacji i odnowy w pełnym 
zakresie-fizjoterapia, medycyna niekonwencjonalna, usługi 
masażu, medycyna sportowa, Usługi doradcze medyczne 
i rehabilitacyjne, osteopatia, fizykoterapia, terapia manual-
na, kinezyterapia, trening medyczny, Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez salony typu 
SPA, usługi odnowy biologicznej i medycyny sportowej, 
usługi sauny, usługi solarium.

(210) 551335 (220) 2023 01 14
(731) NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Nucleobutin
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, 
leki pomocnicze, żywność i napoje dietetyczne, w szcze-
gólności suplementy diety, żywność homogenizowana, 
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
żywność dla niemowląt, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych.

(210) 551342 (220) 2023 01 14
(731) STROIŃSKA PAULA AGENCJA OPIEKA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AGENCJA OPIEKA NIANIE, OPIEKUNKI DLA OSÓB 
STARSZYCH, POMOC DOMOWA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.07.12, 02.07.25, 26.01.01, 26.01.06, 
07.03.11, 26.11.01, 26.11.08, 10.03.01

(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy.

(210) 551345 (220) 2023 01 15
(731) PISKORSKI PAWEŁ USŁUGI FIZJOTERAPII,  

Kamienna Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piskorski

(531) 27.05.01, 24.01.01, 24.01.23
(510), (511) 18 Skórzane torebki.

(210) 551348 (220) 2023 01 15
(731) BABEL BARTOSZ, Ostre
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) palilipili

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05, 04.05.21
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w formie mielonej, Kawa w po-
staci całych ziaren, Kawa mielona, Kawa [palona, w proszku, 
granulowana lub w napojach], Torebki z kawą, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Kapsułki z kawą, Kawa bezkofeinowa, 
Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa niepa-
lona, Kawa w formie parzonej.

(210) 551359 (220) 2023 01 13
(731) KHG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kryptoksiegowosc.pl

(531) 27.05.01, 10.03.08, 24.05.05, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 
26.01.01, 26.01.06

(510), (511) 35 Badania dotyczące działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
pozyskiwanie nowych klientów, negocjowanie warunków 
umów oraz współpracy handlowej, opracowywanie wycen 
projektów, doradztwo w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi, organizowanie procesów rekrutacji pracowników, 
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji reklama, pisanie scenariuszy dla celów re-
klamowych, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowych, rozwijanie koncepcji reklamowych, tworzenie tek-
stów reklamowych, prace biurowe, administracyjna obsługa 
biura, informacja handlowa [działalność gospodarcza], księ-
gowość, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, organi-
zowanie i prowadzenie webinariów, przekazywanie wiedzy 
biznesowej know-how z zakresu wykonywania działalności 
gospodarczej, prawa podatkowego, prawa gospodarcze-
go oraz prawa własności intelektualnej, 45 Usługi prawne, 
udzielanie porad prawnych.

(210) 551374 (220) 2023 01 13
(731) KHG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KHG KANCELARIA PRAWNA LAW OFFICE

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Badania dotyczące działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
pozyskiwanie nowych klientów, negocjowanie warunków 
umów oraz współpracy handlowej, opracowywanie wycen 
projektów, doradztwo w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi, organizowanie procesów rekrutacji pracowników, 
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, reklama, pisanie scenariuszy dla celów re-
klamowych, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowych, rozwijanie koncepcji reklamowych, tworzenie tek-
stów reklamowych, prace biurowe, administracyjna obsługa 
biura, informacja handlowa [działalność gospodarcza], księ-
gowość, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, organi-
zowanie i prowadzenie webinariów, przekazywanie wiedzy 
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biznesowej know-how z zakresu wykonywania działalności 
gospodarczej, prawa podatkowego, prawa gospodarcze-
go oraz prawa własności intelektualnej, 45 Usługi prawne, 
udzielanie porad prawnych.

(210) 551376 (220) 2023 01 13
(731) ŁUBINOWE WZGÓRZE DZIĄBOR RYSZAWA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łąki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIOSKA ZDROWIA

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 06.03.04, 27.05.01, 26.01.01, 
26.01.15, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięsa wędzone, Mięso i wędliny, Mięso 
i wyroby mięsne, Produkty serowarskie, Ser wędzony, Sery 
dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Ser z ziołami, 
Ser z przyprawami, Biały ser, Ser miękki, Ser mieszany, Ser 
pleśniowy, Ser owczy, Ser twardy, Ser twarogowy, Kiszone 
warzywa [kimchi], Choucroute garnie [kapusta kiszona gar-
nirowana], Dżemy, Przetwory owocowe [dżemy], Galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Gotowe dania 
warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania składające 
się głównie z mięsa, Mleko z nasion konopi jako substytut 
mleka, Żywność przygotowywana z ryb, Oleje mieszane 
do żywności, Olej z nasion chia do żywności, Wędliny we-
getariańskie, Kiełbaski wegetariańskie, Herbata mleczna, 
z mlekiem będącym głównym składnikiem, Masło, Masło ka-
kaowe, Napoje mleczne z kakao, Przetworzone nasiona chia 
do jedzenia, Masło ghee, Masło klarowane, Masło z ziołami, 
Produkty serowarskie, Ser z ziołami, Ser typu twarogowego, 
30 Chrupiące pieczywo, Pieczywo owocowe, Kukurydziane 
smażone bułeczki [pieczywo], Pieczywa chrupkie, Mieszan-
ki do robienia pieczywa, Przekąski z pieczywa chrupkiego, 
Chleb, Świeży chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglu-
tenowy, Chleb razowy, Chleb żytni, Chleb wielozbożowy, 
Paluszki chlebowe, Chleb na parze, Ciasto na chleb, Chleb 
i bułki, Chleb z przyprawami, Chleb w kształcie placków, 
Mieszanki do chleba razowego, Chleb o niskiej zawartości 
soli, Chleb ze słodką czerwoną fasolą, Wyroby piekarnicze 
bezglutenowe, Wyroby piekarnicze, Przyprawy do żywno-
ści, Preparaty mączne do żywności, Preparaty aromatycz-
ne do żywności, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty 
żywnościowe z ciasta, Żywność wytwarzana z opiekanych 
ziaren zbożowych, Zboża do żywności do spożycia przez 
ludzi, Majonez wegański, Ciasta wegańskie, Wegańskie lody, 
Wegańska czekolada pitna, Herbaty, Mieszanki herbat, Mate 
[herbata], Herbata bezteinowa, Wyciągi z herbaty, Aroma-
ty do herbaty, Herbaty ziołowe [napary], Wyciągi z herbaty 
(nielecznicze), Napoje sporządzone z herbaty, Nielecznicze 
napoje na bazie herbaty, Kwiaty i liście jako substytuty her-
baty, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa, 
Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne za-
stępujące kawę], Kawa [palona, w proszku, granulowana 
lub w napojach], Kakao, Zamienniki kakao, Wyroby z kakao, 
Żywność na bazie kakao, Ekstrakty kakaowe do spożycia 
przez ludzi, Żywność na bazie owsa do spożycia przez ludzi, 
Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spo-
życia przez ludzi, Kurkuma do żywności, Papki warzywne 
(sosy - żywność), Sosy sałatkowe do żywności [sosy], Pizze 

bezglutenowe, Ciasto na wypieki, Preparaty aromatyczne 
do wypieków, Zboża przetworzone, Płatki zbożowe, Mąka 
zbożowe, Preparaty zbożowe, Produkty zbożowe, Batony 
zbożowe, Chipsy zbożowe, Chrupki zbożowe, Sproszkowane 
ziarno zbóż, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zbożo-
we artykuły śniadaniowe, Batony zbożowe i energetyczne, 
Artykuły spożywcze ze zbóż, Przekąski na bazie zbóż, Goto-
wane ziarna pełnego zboża, Suszone ziarna pełnego zboża, 
Konserwowane ziarna pełnego zboża, Przekąski z produk-
tów zbożowych, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cyko-
rii], Muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, 
Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych 
przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z płatków 
zbożowych i suszonych owoców, Przyprawy spożywcze, 
Zioła do celów spożywczych, Tapioka (Mąka -) do celów 
spożywczych, Przyprawy, Mieszanki przypraw, Suszone zioła 
do celów kulinarnych, Zioła konserwowane [przyprawy], Pa-
sta curry, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Nielecznicze napoje 
herbaciane, Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, 
43 Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajem zakwaterowa-
nie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Biura zakwaterowa-
nia [hotele, pensjonaty], Elektroniczne usługi informacyjne 
związane z hotelami, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwate-
rowanie wakacyjne i turystyczne, Hotelowe usługi kateringo-
we, Informacja hotelowa, Informacja na temat hoteli, Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Organizowanie zakwaterowa-
nia w hotelach, Przedstawianie informacji dotyczących hoteli 
za pośrednictwem strony internetowej, Rezerwacja hotelo-
wa na rzecz osób trzecich, Rezerwacja pokojów hotelowych 
dla podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Re-
zerwacja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacje hotelo-
we, Rezerwacje miejsc w hotelach, Świadczenie usług przez 
hotele i motele, Udostępnianie miejsc noclegowych w hote-
lach, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego 
w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi restauracji hotelowych, 
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Wycena za-
kwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach i motelach, Zapewnianie zakwaterowania w ho-
telach, Hotele dla zwierząt, Ośrodki wypoczynkowe, Usługi 
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żyw-
ności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Domy turystycz-
ne, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Restaura-
cje dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, 
Udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przy-
czep turystycznych, Usługi biura turystycznego związane 
z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Usługi hosteli 
dla turystów, Zajazdy dla turystów, Zakwaterowanie tymcza-
sowe świadczone przez rancza dla turystów, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Pensjonaty, domy gościnne, Wynajem domów letniskowych, 
Wynajem domków letniskowych, Zapewnianie zakwatero-
wania tymczasowego w domach wakacyjnych, Rezerwo-
wanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów 
wakacyjnych, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klien-
tów, Udzielanie informacji w zakresie hoteli, Usługi w zakresie 
rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji 
miejsc hotelowych, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem 
wakacyjnych miejsc noclegowych, Wynajem pomieszczeń 
na uroczystości towarzyskie, Wynajem pokoi jako tymczaso-
wego zakwaterowania, Usługi obiektów gościnnych [zakwa-
terowanie], Organizowanie zakwaterowania dla wczasowi-
czów, Usługi w zakresie kwater wczasowych, Wynajmowanie 
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kwater, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
na wakacje, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, 44 Usługi spa, 
Usługi spa medycznych, Usługi opieki medycznej świadczo-
ne przez uzdrowiska [spa], Usługi w zakresie pielęgnacji uro-
dy świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska 
typu SPA, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Analiza 
kosmetyczna, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi w zakresie porad ko-
smetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
Aromaterapia, Masaże, Informacje dotyczące masażu, Masaż, 
Usługi konsultacji związane z masażami, Opieka zdrowotna 
w zakresie masaży terapeutycznych, Usługi kuracji uzdrowi-
skowych, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Opie-
ka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Terapia ajurwe-
dyjska, Usługi w zakresie medytacji, Zabiegi pielęgnacji uro-
dy, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne 
dla ciała, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
Psychoterapia holistyczna, Usługi saun, Akupunktura, Opie-
ka zdrowotna związana z akupunkturą, Udzielanie informacji 
dotyczących akupunktury, Usługi w zakresie akupunktury.

(210) 551380 (220) 2023 01 16
(731) GRYŻEWSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTE VITA INSTYTUT PSYCHOTERAPII I SEKSUOLOGII

(531) 02.09.01, 21.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.16, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 44 Dostarczanie informacji z dziedziny opieki 
zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Świad-
czenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, Usługi 
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi informacyj-
ne w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi klinik medycznych 
i opieki zdrowotnej, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 551381 (220) 2023 01 16
(731) SOIŃSKI BŁAŻEJ, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZNES CAMP

(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 39 Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji 
podróży, Zwiedzanie turystyczne i usługi organizowania wy-
cieczek, Usługi doradztwa turystycznego i informacji tury-

stycznej, 41 Usługi edukacyjne świadczone przez turystycz-
ne placówki wypoczynkowe, 43 Usługi biura turystycznego 
związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego.

(210) 551388 (220) 2023 01 16
(731) THE MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.24, 27.05.01
(510), (511) 9 Etui do tabletów, Etui na akcesoria optyczne, 
Etui na telefony komórkowe, Futerały na urządzenia fotogra-
ficzne, Futerały na komputery przenośne, 18 Torby, Portfele, 
Etui na wizytówki, Etui na klucze, Etui na karty [portfele], Etui, 
futerały na dokumenty, Torby zakupowe, Torebki, portmo-
netki i portfele, 25 Paski.

(210) 551389 (220) 2023 01 13
(731) FOODSOFT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CanteenPos
(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 do-
kumentów elektronicznych i dokumentów ustrukturyzo-
wanych typu KSeF, rozliczania należności, przeprowadzania 
analiz, obliczania tzw. food cost-u, ewidencjonowania, pro-
wadzenia bilansów oraz prowadzenia kartotek, oprogra-
mowanie, oprogramowanie komputerowe, oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, osprzęt sieciowy, 
aplikacje mobilne, komputery stacjonarne w tym kompu-
tery POS i komputery przenośne, maszyny liczące w tym 
kasy i kasoterminale, sprzęt przetwarzający dane, drukarki 
i inne urządzenia drukujące zawarte w tej klasie, panele wi-
zyjne oraz ich elementy, nośniki danych, sprzęt i akcesoria 
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), no-
tesy elektroniczne, aplikacje mobilne, publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zare-
jestrowane na nośnikach komputerowych, programy kom-
puterowe w tym oprogramowanie wykorzystujące mecha-
nizmy sztucznej inteligencji, oprogramowanie do obsługi 
spraw w urzędzie w formie elektronicznej, oprogramowanie 
do zarządzania procesami w przedsiębiorstwie a szczegól-
ności: stołówką ogólnodostępną, stołówką przyzakładową, 
stołówką szkolną, restauracją, kantyną więzienną, zakładem 
garmażeryjnym, kołem gospodyń wiejskich, sprzęt peryfe-
ryjny do komputerów, nośniki danych w tym: stołówkowe 
karty identyfikacyjne, pamięci, płyty oraz inne przedmioty 
posiadające możliwość przenoszenia danych opisane tej 
klasie, 42 Usługi umożliwiające dostęp do interakcyjnych 
komputerowych baz danych z zakresu biznesu, finansów 
oraz komputerowo zintegrowanych systemów sprzedaży, 
oprogramowanie jako usługa obejmująca: oprogramowanie 
do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zarzą-
dzania danymi, oprogramowanie do zarządzania współpra-
cy z urzędem, oprogramowanie do komunikacji w formie 
elektronicznej, oprogramowanie do zarządzania komuni-
kacją w formie elektronicznej spraw urzędowych, oprogra-
mowanie do zarządzania procesami biznesowymi, opro-
gramowanie do zarządzania sprzedażą, oprogramowanie 



50 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT7/2023

do zarządzania finansami i magazynem, oprogramowanie 
do zarządzania procesami w przedsiębiorstwie a w szczegól-
ności: stołówką ogólnodostępną, stołówką przyzakładową, 
stołówką szkolną, restauracją, kantyną więzienną, zakładem 
garmażeryjnym, kołem gospodyń wiejskich, usługi w za-
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 w tym wynajem oprogra-
mowania w modelu abonamentowym (SaaS).

(210) 551393 (220) 2023 01 16
(731) KOHLA MACIEJ, Twardogóra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLE KOHLA

(531) 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Pojemniki, zamknięcia i uchwyty do nich, niemeta-
lowe, Meble łazienkowe, Meble kuchenne, Meble biurowe, 
Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble sklepowe.

(210) 551403 (220) 2023 01 16
(731) PROGLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Środki do usuwania skórek wokół paznokci, 
Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Balsam do włosów, Bal-
samy do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania 
włosów, Farby do włosów, Kosmetyczne płyny do włosów, 
Kosmetyki do włosów, Kredy do włosów, Krem do włosów, 
Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do włosów, Kremy 
ochronne do włosów, Kremy pielęgnacyjne do włosów, La-
kier do włosów, Lakiery do układania włosów, Lakiery 
do włosów, Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki do wło-
sów, Maskara do włosów, Maski do pielęgnacji włosów, Neu-
tralizatory do włosów, Nielecznicze płyny do włosów, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów ko-
smetycznych, Nielecznicze szampony do włosów, Odżyw-
czy wosk do włosów, Odżywka do włosów dla dzieci, Od-
żywki do włosów, Odżywki do włosów w kostce, Odżywki 
nawilżające do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, 
Olejek do układania włosów, Olejek do włosów, Olejki 
do odżywiania włosów, Olejki do włosów, Olejki kąpielowe 
do pielęgnacji włosów, Opakowania uzupełniające do do-
zowników, zawierające produkty do utrwalania włosów, Pa-
sta do stylizacji włosów, Pianka do włosów, Pianki do styliza-
cji włosów, Pianki do włosów, Pianki ochronne do włosów, 
Pianki [przybory toaletowe] do stylizacji włosów, Płukanki 

do włosów [do użytku kosmetycznego], Płukanki do wło-
sów [szampon z odżywką], Płyny do ondulacji włosów, Pły-
ny do pielęgnacji włosów, Płyny do stylizacji włosów, Płyny 
do układania włosów, Płyny do włosów, Płyny do włosów 
i ciała, Płyny koloryzujące do włosów, Płyny ochronne 
do włosów, Płyny pielęgnacyjne do włosów, Pomady 
do włosów, Preparaty do barwienia włosów, Preparaty 
do falowania i kręcenia włosów, Preparaty do koloryzacji 
włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do kuracji 
włosów, Preparaty do mycia włosów, Preparaty do neutrali-
zacji włosów, Preparaty do ochrony włosów przed słońcem, 
Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji 
włosów, nie do celów medycznych, Preparaty do prostowa-
nia włosów, Preparaty do rozjaśniania włosów, Preparaty 
do skręcania włosów, Preparaty do układania włosów, Pre-
paraty do układania włosów o długotrwałym działaniu  
[texturizer], Preparaty do włosów, Preparaty kosmetyczne 
do włosów i skóry głowy, Preparaty kosmetyczne do wło-
sów, Preparaty nabłyszczające do włosów, Preparaty od-
żywcze do włosów, Produkty do ochrony farbowanych wło-
sów, Produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, Produk-
ty do układania włosów dla mężczyzn, Produkty do usuwa-
nia farby z włosów, Produkty do wysuszania włosów 
do użytku kosmetycznego, Produkty do zapobiegania wy-
padaniu włosów do użytku kosmetycznego, Produkty 
utrwalające do włosów, Proszek do mycia włosów, Pudry 
do włosów, Rozjaśniacze do włosów, Serum do pielęgnacji 
włosów, Serum do układania włosów, Serum do włosów, 
Środki do nawilżania włosów, Środki do pielęgnacji włosów, 
Środki rozjaśniające do włosów, Środki zmiękczające do wło-
sów, Szampon do włosów, Szampony do włosów, Szampo-
ny do włosów dla ludzi, Szampony z odżywką do włosów, 
Tonik do włosów, Tonik do włosów [nieleczniczy], Toniki 
do włosów, Woda utleniona do włosów, Wosk do włosów, 
Woski do układania włosów, Żele do stylizacji włosów, Żele 
do włosów, Żele ochronne do włosów, Żele w sprayu 
do układania włosów, Preparaty do pedicure, Pasty do pa-
sków do ostrzenia brzytwy, Maseczki do stóp do pielęgnacji 
skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Baza pod-
kładowa do paznokci [kosmetyki], Brokat do paznokci, Ema-
lia do paznokci, Emalie do paznokci, Emulsje do wzmacnia-
nia paznokci, Kalkomanie do ozdabiania paznokci, Klej 
do utwardzania paznokci, Kleje do mocowania sztucznych 
paznokci, Kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, 
Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Kosmetyki 
do paznokci, Krem do skórek wokół paznokci, Kremy do pa-
znokci, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery 
do paznokci, Lakiery do paznokci w pisaku, Lakiery na-
wierzchniowe do paznokci, Materiały na powłoki do pa-
znokci u rąk, Naklejane ozdoby do paznokci, Odżywki 
do paznokci, Odżywki do skórek wokół paznokci, Odżywki 
utwardzające do paznokci [kosmetyki], Olejek do skórek wo-
kół paznokci, Opatrunki do rekonstrukcji paznokci, Paznokci 
(lakiery do -), Paznokci (preparaty do polerowania -), Podkła-
dy do lakierów do paznokci, Podkłady do paznokci [kosme-
tyki], Powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, Pre-
paraty do kuracji paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznok-
ci, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty 
do wzmacniania paznokci, Preparaty kosmetyczne do przy-
spieszania schnięcia lakieru na paznokciach, Preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji paznokci, Proszek do polerowania 
paznokci, Proszki do nadawania kształtu sztucznym paznok-
ciom, Rozjaśniacze do paznokci, Środki do usuwania pa-
znokci żelowych, Sztuczne paznokcie, Sztuczne paznokcie 
do celów kosmetycznych, Sztuczne paznokcie do stóp, 
Sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, 
Utwardzacze do paznokci, Żel do paznokci, Zmywacze 



Nr  ZT7/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

do paznokci, Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Zmywa-
cze do paznokci w sztyfcie, Zmywacze lakieru do paznokci 
[kosmetyki], 8 Nożyczki, Nożyczki do paznokci, Nożyczki 
do skórek wokół paznokcia, Nożyczki do włosów, Nożyczki 
fryzjerskie, Nożyczki kieszonkowe, Cążki do obcinania pa-
znokci, Cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], Cąż-
ki do paznokci, Cążki do skórek, Pęsety, Pęsety do depilacji, 
Pęsety do sztucznych rzęs, Szczypce, Narzędzia do odpy-
chania skórek, Przyrządy do usuwania skórek, Nieelektrycz-
ne trymery do brwi, Przyrządy ręczne do kosmetycznej pie-
lęgnacji brwi, Elektryczne maszynki do strzyżenia włosów, 
Elektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku oso-
bistego [ręczne], Maszynki do przycinania włosów w nosie, 
Maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elek-
tryczne i nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów, 
elektryczne i na baterie, Maszynki do strzyżenia włosów, 
nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów, Nieelek-
tryczne ręczne przyrządy do kręcenia włosów, Przybory 
do obcinania i usuwania włosów, Przybory do układania 
włosów, Przybory ręczne do kręcenia włosów, Ręczne ma-
szynki do strzyżenia włosów, Ręczne urządzenia do karbo-
wania włosów, Urządzenia do karbowania włosów [karbow-
nice], Przybory do manicure i pedicure, Zestawy do pedicu-
re, Elektryczne zestawy do pedicure, Brzytwy, Brzytwy jednora-
zowe, Brzytwy japońskie, Brzytwy elektryczne, Etui na maszynki 
do golenia, Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elek-
tryczne, Pilniki do paznokci nieelektryczne, Pilniki do stóp, 
Tarki do usuwania zrogowaceń, Tarniki, tarki [narzędzia ręcz-
ne], Ostrzenie (osełki do -), Ostrzenie (przyrządy do -), ręcz-
ne, Narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabie-
gach pielęgnacyjnych, 21 Grzebienie do włosów, Szczotki 
do włosów, 26 Spinki do włosów, Spinki [klamerki] do wło-
sów, Spinki [wsuwki] do włosów, Sprężynki [akcesoria 
do włosów], Sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], 
Szpilki do kręcenia włosów, Szpilki do ozdabiania włosów, 
Szpilki do układania włosów, Szpilki do włosów, Szpilki 
i wsuwki do włosów, Wałki do włosów, Wałki do włosów, 
elektryczne, inne niż przyrządy ręczne, Wałki do włosów, 
elektryczne lub nieelektryczne, inne niż przyrządy ręczne, 
Wałki do włosów nieelektryczne, Wsuwki do kręcenia wło-
sów, Wsuwki do układania włosów w fale, Wsuwki do wło-
sów, Wsuwki [spinki do włosów], 35 Usługi handlu detalicz-
nego związane z preparatami do włosów, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi do czyszczenia, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medyczny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toale-
towymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaleto-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
higienicznymi dla ludzi, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, 37 Ostrzenie nożyczek, Po-
nowne ostrzenie nożyczek, Ostrzenie noży, 44 Usługi kształ-
towania brwi, Fryzjerskie (salony -), Męskie salony fryzjerskie, 
Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi salonu fryzjer-
skiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, 
Kuracje do włosów, Mycie włosów szamponem, Ścinanie 

włosów, Stylizacja, układanie włosów, Udzielanie informacji 
w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi doradztwa w zakresie 
pielęgnacji włosów, Usługi farbowania włosów, Usługi krę-
cenia włosów, Usługi lecznicze związane z odrastaniem wło-
sów, Usługi obcinania włosów, Usługi plecenia włosów 
w warkocze, Usługi prostowania włosów, Usługi rozjaśniania 
włosów, Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakresie 
pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie usuwania włosów, Za-
biegi kosmetyczne dla włosów, Wypożyczanie urządzeń 
do układania włosów, Usługi manicure i pedicure, Usługi pe-
dicure, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi doradcze dotyczące 
przyrządów stomatologicznych, Wypożyczanie instrumen-
tów stomatologicznych.

(210) 551406 (220) 2023 01 16
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) HELTENI
(510), (511) 5 Leki do leczenia inkontynencji, Suplementy 
diety dla seniorów wspomagające leczenie inkontynencji, 
Zioła do leczenia inkontynencji, Preparaty farmaceutyczne 
do leczenia inkontynencji.

(210) 551408 (220) 2023 01 16
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITAL VITAL FOR LIFE

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Odżywcze napoje energetyczne, Batony ener-
getyczne z probiotykami, Odżywcze żele energetyczne,  
Suplementy diety zawierające witaminy i minerały z prze-
znaczeniem dla sportowców, 32 Napoje izotoniczne.

(210) 551409 (220) 2023 01 16
(731) DUSIK DAWID DIAGRAM, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAGRAM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki.

(210) 551414 (220) 2023 01 16
(731) PRZYBYLSKA HANNA TOP-ARTSHOP, Lubomyśle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEO ART
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(531) 12.01.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Systemy regałów [struktury] metalowe do ma-
gazynowania, 11 Urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, 20 Szafy, Regały.

(210) 551415 (220) 2023 01 17
(731) DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) JAZZ
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 551420 (220) 2023 01 17
(731) BORSKA JUSTYNA SIĘ ŻYW, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIĘ ŻYW

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Aromaty [olejki aro-
matyczne], Czyszczenie na sucho (Preparaty do -), Detergen-
ty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne 
niż do celów medycznych, Dezodoranty do użytku osobiste-
go, w postaci sztyftów, Dezodoranty do użytku osobistego, 
Dezodoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], 
Kadzidełka, Preparaty do kąpieli i pod prysznic, Kosmetyki, 
Kremy kosmetyczne, Maseczki do ciała, Maseczki do wło-
sów, Maseczki do twarzy, do celów toaletowych, Maseczki 
do stóp do pielęgnacji skóry, Mydła, Płyny do pielęgnacji 
włosów, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Szam-
pony, Olejki toaletowe, Nielecznicze produkty toaletowe, To-
niki do użytku kosmetycznego, 9 E-booki, Edukacyjne ma-
teriały na zajęcia, do pobrania, Filmy do pobrania, Nagrania 
multimedialne, Nagrania audio i wideo, Pobieralne nagrania 
dźwiękowe, Podcasty, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Publikacje w formie elektronicz-
nej do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videoca-
sty, 25 Bielizna damska, Bielizna osobista i nocna, Bielizna 
wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze sportowe po-
chłaniające wilgoć, Bluzki, Czapki [nakrycia głowy], Koszule, 
Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Kurtki, Legginsy, Maski 
na oczy do spania, Nakrycia głowy, Odzież, Odzież do biega-
nia, Odzież gimnastyczna, Piżamy, Skarpetki, Stroje plażowe, 
Sukienki damskie, Swetry, Szale, Chusty, szale na głowę, Sza-
liki, T-shirty z krótkim rękawem, Turbany, 30 Kawa, Herbata, 
Biała herbata, Kakao, Kremy na bazie kakao w postaci past 
do smarowania, Łuskane, pokruszone i prażone ziarna ka-
kaowe, Dziki ryż [gotowy], Mąka ryżowa, Makaron ryżowy, 
Makaron z komosy ryżowej, Ryż pełnoziarnisty, Ryż, tapioka, 
Mąka, Mąka kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi, 
Mąka kukurydziana, Mąka migdałowa, Mąka owsiana, Mąka 
razowa nieprzesiana, Mąka z ciecierzycy, Mąka z fasoli mung, 
Mąka z tapioki, Mąka ziemniaczana, Makaron gotowy, Maka-

ron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Chleb, Suszone zioła 
do celów kulinarnych, Zioła suszone, Przyprawy, Sól, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla 
ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Udostępnianie informacji o produk-
tach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, 
Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Usługi 
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami 
elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego online w za-
kresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, 
41 Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie wykładów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania publi-
kacji elektronicznych, Publikacja tekstów w postaci nośników 
elektronicznych, Publikowanie on-line elektronicznych ksią-
żek i czasopism, Tworzenie [opracowywanie] treści eduka-
cyjnych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych pu-
blikacji on-line, 44 Doradztwo w zakresie diety i odżywiania 
się, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo 
żywieniowe, Konsultacje z dziedziny żywienia, Poradnictwo 
żywieniowe, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Udziela-
nie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, 
Udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spo-
żywczych, Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usłu-
gi doradcze w zakresie żywienia, Usługi doradcze dotyczące 
odżywiania.

(210) 551433 (220) 2023 01 17
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSITIVE BEAUTY PRODUCTS AA COMPLEX BIO 

RETINOL INTENSIVE
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(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki do użytku osobistego, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycz-
nymi, Peeling do stóp, Dezodoranty do stóp, Płyny do stóp 
nielecznicze, Nielecznicze kremy do stóp, Kremy do rąk, 
Środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, Preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, 
Preparaty po opalaniu do celów kosmetycznych, Preparaty 
kosmetyczne po goleniu, Preparaty do golenia, Mydła, Pre-
paraty do kąpieli, Preparaty myjące, Preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
Perfumy, Perfumowane wody toaletowe, Wody kolońskie, 
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do brwi, Ko-
smetyki do paznokci, Kosmetyki do ust, Środki do czyszcze-
nia zębów, Środki do higieny jamy ustnej, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki 
toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Ma-
seczki do twarzy i ciała, 5 Preparaty farmaceutyczne, Leczni-
cze preparaty toaletowe, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Pre-
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Lecznicze pre-
paraty na porost włosów, Lecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, 
Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy lecznicze, 
Lecznicze kremy do ust, Lecznicze żele do ciała, Lecznicze 
żele do pielęgnacji jamy ustnej, Kremy lecznicze do pielę-
gnacji skóry, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, 
Preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Pre-
paraty do pielęgnacji paznokci do celów medycznych, Su-
plementy diety, Kremy do stóp (Lecznicze -), Antybakteryjne 
środki do mycia.

(210) 551446 (220) 2023 01 17
(731) SKAWIAŃCZYK DAWID PAN ORZECH, Rabka-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan Orzech naturalnie zdrowe

(531) 09.03.01, 05.07.06, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Chipsy bananowe, Chipsy jabłkowe, Chipsy 
owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy o niskiej zawartości tłusz-
czu, Chipsy na bazie warzyw, Przekąski na bazie orzechów, 
Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie kokosu, Prze-
kąski na bazie suszonych owoców, Chipsy warzywne, Mie-
szanki owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające 
się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców 
i orzechów przetworzonych, Daktyle, Daktyle, przetwo-
rzone, Imbir kandyzowany, Imbir, konserwowany, Jadalne 
nasiona słonecznika, Jądra orzechów włoskich, Kandyzowa-
ne orzeszki piniowe, Kandyzowane owoce, Kandyzowane 
przekąski owocowe, Migdały przetworzone, Migdały, prze-
tworzone, Nasiona jadalne, Nasiona przetworzone, Nasiona, 

przetworzone, Nasiona słonecznika przetworzone, Orzechy 
aromatyzowane, Orzechy blanszowane, Orzechy glazurowa-
ne, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy konser-
wowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, 
Orzechy pekan, przetworzone, Orzechy prażone, Orzechy 
preparowane, Orzechy przetworzone, Orzechy przypra-
wione, Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy z przy-
prawami, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy ziemne 
przetworzone, Orzeszki arachidowe preparowane, Orzeszki 
arachidowe przetworzone, Orzeszki piniowe, przetworzone, 
Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Owoce przetworzo-
ne, Prażone orzechy ziemne, Preparowane orzechy maka-
damia, Preparowane orzechy nerkowca, Preparowane orze-
chy pistacjowe, Preparowane orzechy torreja, Preparowane 
orzechy włoskie, Preparowane orzeszki piniowe, Produkty 
z suszonych owoców, Przetworzone migdały ziemne, Prze-
tworzone nasiona dyni, Przetworzone morele, Przetworzo-
ne nasiona chia do jedzenia, Rodzynki, Rodzynki korynckie, 
Rośliny strączkowe przetworzone, Rozdrobnione ziarna se-
zamu, Śliwki suszone, Śliwki konserwowe, Solone orzechy 
nerkowca, Suche nasiona roślin strączkowych, Sułtanki, Su-
szone daktyle, Suszone figi, Suszona żurawina, Suszona soja, 
Suszone borówki, Suszone orzechy, Suszone orzechy koko-
sowe, Suszone owoce, Suszone mango, Warzywa suszone, 
30 Cukier, miód, melasa, Miód, Miód biologiczny do spożycia 
przez ludzi, Miód [do celów spożywczych], Miód manuka, 
Miód naturalny, Miód truflowy, Miód z kocanki, Miód ziołowy, 
Naturalny miód dojrzały.

(210) 551455 (220) 2023 01 17
(731) SKUBISZEWSKI WOJCIECH, Rzeszów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.15.03, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauka i trening w zakresie sportów walki, 
Prowadzenie zajęć fitness, Usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Szkolenia z zakresu fitnessu.

(210) 551459 (220) 2023 01 17
(731) MOSKALIUK NADIIA ANGEL BEAUTY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AB ANGEL BEAUTY NADIIA MOSKALIUK 

permanentny makijaż laminowanie
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(531) 03.07.17, 26.11.08, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, Dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier kompu-
terowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów 
reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji [micro-publishing].

(210) 551460 (220) 2023 01 17
(731) WIŚNIEWSKI ŁUKASZ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRATEGUS.PL

(531) 23.05.05, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,  
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi nauko-
we i technologiczne.

(210) 551470 (220) 2023 01 18
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skawa Wadowice

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 30 Biszkopty, wyroby cukiernicze, słodycze, cu-
kierki, ciastka, ciasta, Wafle, wafle oblewane czekoladą, draże 
(słodycze), pierniki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej towarów: biszkopty, wyroby cukiernicze, słodycze, cu-
kierki, ciastka, ciasta, wafle, wafle oblewane czekoladą, draże 
(słodycze), pierniki.

(210) 551472 (220) 2023 01 18
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skawa Wadowice

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Biszkopty, wyroby cukiernicze, słodycze, cu-
kierki, ciastka, ciasta, Wafle, wafle oblewane czekoladą, draże 
(słodycze), pierniki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-

wej towarów: biszkopty, wyroby cukiernicze, słodycze, cu-
kierki, ciastka, ciasta, wafle, wafle oblewane czekoladą, draże 
(słodycze), pierniki.

(210) 551474 (220) 2023 01 18
(731) JAREK ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBERTJAREK.PL

(531) 16.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizacja webinariów, Organizacja szko-
leń, Kursy szkoleniowe, Warsztaty w celach szkoleniowych, 
Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, Zapewnia-
nie kursów szkoleniowych online, Nauczanie i szkolenia,  
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przeka-
zywanie know-how [szkolenia], Szkolenia edukacyjne, 
Szkolenia z zakresu komunikacji z mediami, Doradztwo 
zawodowe i coaching, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Usługi prezenterów telewizyjnych, Usługi konferansjerów, 
Prowadzenie imprez oraz wydarzeń, w tym w szczególno-
ści kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, Prowadzenie 
konferencji, gal oraz koncertów.

(210) 551475 (220) 2023 01 18
(731) DOBRE JACHTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Yachtvestment
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z jed-
nostkami pływającymi, 36 Usługi w zakresie inwestowania 
środków pieniężnych.

(210) 551478 (220) 2023 01 17
(731) RADECKI MATEUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Place4You
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
Analiza marketingowa nieruchomości, Zarządzanie miesz-
kaniami, 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wy-
najmu budynków, Biura pośrednictwa handlu nieruchomo-
ściami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomo-
ści, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), Ocena nieruchomości [wyce-
na], Udzielanie informacji dotyczących wyceny nierucho-
mości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Pomoc w zakupie nie-
ruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości 
za prowizję, Agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub 
wynajmie gruntu, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą ziemi.
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(210) 551480 (220) 2023 01 17
(731) RADECKI MATEUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLACE4YOU

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.03.23, 26.04.02, 26.04.05, 
26.11.12

(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Re-
klamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, Analiza marketingowa nieruchomości, Zarządzanie 
mieszkaniami, 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Organizowanie najmu nieru-
chomości na wynajem, Usługi agencji nieruchomości 
w zakresie wynajmu budynków, Biura pośrednictwa han-
dlu nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nierucho-
mościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące 
nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 
Ocena nieruchomości [wycena], Udzielanie informacji do-
tyczących wyceny nieruchomości, Agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nie-
ruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie infor-
macji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 
Agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie 
gruntu, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem  
i sprzedażą ziemi.

(210) 551494 (220) 2023 01 17
(731) CZERNIAKOWSKI PIOTR, Witramowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WITRAMOWO 32 DOM GOŚCINNY

(531) 05.01.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor-
towe, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje.

(210) 551509 (220) 2023 01 18
(731) BRYNCZAK JAN, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PROPADEL

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 21.03.01, 25.07.07
(510), (511) 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych, 35 Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, Porady 
odnośnie biznesowej obsługi klubów fitness, Porady odnośnie 
biznesowej obsługi klubów zdrowia, Porady odnośnie zarządza-
nia działalnością gospodarczą w zakresie klubów fitness, Usługi 
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub re-
klamowych, Usługi menedżerskie dla sportowców, Zarządzanie 
biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla 
osób trzecich], 36 Sponsorowanie działalności sportowej, Pozy-
skiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych 
i rozrywkowych, 37 Budowa obiektów do celów sportowych, 
Budowa obiektów sportowych, Budowa obiektów do celów 
rekreacyjnych, Naprawa i konserwacja sprzętu sportowego 
i do fitnessu, 41 Organizowanie imprez i zawodów sportowych, 
Organizowanie imprez sportowych, Organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie 
zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zawo-
dów i imprez sportowych, Organizowanie zawodów sporto-
wych i imprez sportowych, Przygotowywanie imprez sporto-
wych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajem sprzętu 
sportowego, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sporto-
wych, Wynajem sprzętu do użytku na imprezach sportowych, 
Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Zajęcia sportowe i kultu-
ralne, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organi-
zatora), Udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sporto-
we, Fitness kluby, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności 
fizycznej [fitness klub], Usługi klubów sportowych, Usługi klu-
bów zdrowia [ćwiczenia], Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi klubów 
zdrowia i sal gimnastycznych, Sport i fitness, Usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Zawody sportowe (Organizowanie -), Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody 
sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, Orga-
nizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Przepro-
wadzanie imprez sportowych.

(210) 551511 (220) 2023 01 18
(731) ZUBA OLGA, Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) widzimisię
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 11.03.01, 11.03.04, 03.01.01, 
03.01.16, 03.01.24

(510), (511) 43 Kawiarnie.

(210) 551512 (220) 2023 01 18
(731) CENTRUM ROZWOJU SZKÓŁ WYŻSZYCH 

TEB AKADEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) (znak słowny)
(540) DSW
(510), (511) 9 Materiały edukacyjne w formie elektronicznej 
do pobrania, Książki w formie elektronicznej do pobrania, 
Podręczniki w formie elektronicznej do pobrania, Foldery in-
formacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 16 Książki, 
czasopisma, skrypty, 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, 36 Analizy 
finansowe, Analizy finansowo-ekonomiczne, 41 Edukacja, Na-
uczanie, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkół, Usługi 
szkół wyższych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowa-
dzenie kursów zawodowych, Prowadzenie kursów języko-
wych, Prowadzenie kursów edukacyjnych przygotowujących 
do egzaminu maturalnego, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie szkoleń, Organizowanie i prowadze-
nie konkursów, Usługi edukacyjne w zakresie obozów waka-
cyjnych, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Usługi 
nauki na odległość świadczone on-line, Usługi wydawnicze, 
Publikowanie materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek, 
Publikowanie podręczników, Publikowanie folderów informa-
cyjnych, Udostępnianie materiałów edukacyjnych on-line 
nie do pobrania, Udostępnianie książek on-line nie do pobra-
nia, Udostępnianie podręczników on-line nie do pobrania, 
Udostępnianie folderów informacyjnych on-line nie do pobra-
nia, Wypożyczanie książek, Wynajem pomieszczeń do celów 
edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, 
42 Badania naukowe, Badania techniczne, Ekspertyzy nauko-
we, Ekspertyzy techniczne, Projektowanie, opracowywanie, 
wdrażanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego.

(210) 551517 (220) 2023 01 18
(731) THE RUSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE RUSH

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzy-
mywania i wydawania kryptowaluty, 35 Organizowanie aukcji, 
Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i pro-
wadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz 
osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów 
i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie 
aukcji, Organizowanie i prowadzenie pokazów w celach rekla-
mowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach rekla-

mowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, 
Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, 
Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych 
i zarządzanie nimi, Organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
Organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Or-
ganizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Or-
ganizowanie pokazów handlowych, Organizowanie, obsługi-
wanie i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, 
Organizowanie pokazów w celach handlowych, Organizowa-
nie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych 
dla klientów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie czę-
ści samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, Reklamowanie samochodów 
na sprzedaż za pośrednictwem internetu, Doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedstawi-
cielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, 
Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat 
sprzedaży samochodów, Informacja marketingowa, Kampanie 
marketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, 
Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing 
finansowy, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing handlowy 
[inny niż sprzedaż], Marketing internetowy, Doradztwo w zakre-
sie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia marketingowego, Dostarczanie informacji marketingowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Dostarczanie informacji marketingowych za po-
średnictwem stron internetowych, Marketing referencyjny, Mar-
keting opierający się na współpracy z influencerem [Influencer 
marketing], Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
ting towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kupo-
nów, Marketing ukierunkowany, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, Opracowywanie ankiet marketin-
gowych, Opracowanie koncepcji marketingowych, Reklama 
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama i marketing, 
41 Organizowanie gier i konkursów, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie konkursów sportowych, Organizo-
wanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, 
Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Pro-
wadzenie konkursów w Internecie, Usługi rozrywkowe w po-
staci konkursów, Usługi rozrywkowe związane z konkursami, 
Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy 
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne.

(210) 551521 (220) 2023 01 19
(731) PODESTY.RENTALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODESTY rentals
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(531) 01.01.02, 02.01.25, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 37 Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budow-
lanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego.

(210) 551522 (220) 2023 01 19
(731) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PETFUR
(510), (511) 7 Maszyny do recyklingu, Maszyny do przetwa-
rzania tworzyw sztucznych, Maszyny do sortowania dla prze-
mysłu, Maszyny do sortowania materiałów nadających się 
do przerobienia na surowce wtórne, Maszyny do sortowa-
nia odpadów, Maszyny do przyjmowania butelek przezna-
czonych do recyklingu, Maszyny do przyjmowania metalo-
wych i plastikowych puszek przeznaczonych do recyklingu,  
9 Elektronicznie kontrolowane urządzenia do automatycz-
nego zwrotu kaucji za butelki, puszki lub pojemniki, Apa-
raty do automatycznej identyfikacji (rozpoznawania) bu-
telek lub metalowych puszek do napojów, Elektronicznie 
kontrolowane aparaty sortujące według koloru lub ciężaru,  
35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Ad-
ministrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjny-
mi, Badania i analizy rynkowe, Dekoracja wystaw sklepowych, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 40 Doradztwo zwią-
zane z recyklingiem odpadów i śmieci, Recykling, Recykling 
butelek na napoje, Recykling butelek PET, Recykling metali, 
Recykling odpadów, Recykling tworzyw sztucznych, Infor-
macje o obróbce materiałów, Sortowanie odpadów i mate-
riałów nadających się do recyklingu, Upcykling.

(210) 551535 (220) 2023 01 19
(731) FOEN SCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) FOEN
(510), (511) 3 Wyroby zapachowe, Produkty dezodorujące, 
Środki zapachowe do samochodów, Środki do czyszczenia 
pojazdów, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użyt-
ku domowego, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
inne niż do użytku osobistego, Preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Aromaty (olejki aromatyczne), Aromaty, Aromaty do perfum, 
Aromaty (olejki eteryczne), Olejki zapachowe, Olejki eterycz-
ne, Aromatyczne olejki eteryczne, Substancje aromatyczne 
do zapachów, Aromaty w aerozolu przeznaczone do po-
mieszczeń, Perfumy, Ekstrakty perfum, Preparaty perfume-
ryjne, Naturalne środki perfumeryjne, Syntetyczne produkty 
perfumeryjne, Środki perfumeryjne i zapachowe, Produkty 
do perfumowania pomieszczeń, Perfumy do zastosowań 
przemysłowych, Preparaty czyszczące do samochodów, Za-
pachy, Preparaty zapachowe, Pokojowe spraye zapachowe, 
Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Środki zapachowe 
do pomieszczeń, Środki odświeżające powietrze (zapachowe), 
Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapacho-
wych, Środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt do-
mowych, Spraye zapachowe do odświeżania tkanin, Środki 
zapachowe do celów domowych, Środki czyszczące, Aero-
zole czyszczące, Perfumeryjne (Produkty-), Produkty per-
fumeryjne, Dezodoranty, Dezodoranty zapachowe do po-
mieszczeń, Saszetki zapachowe, Rozpylacze zapachowe 
do pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe do samochodów, 
Perfumy do pomieszczeń, Zapachy samochodowe, Zapachy 
do samochodów, Perfumy samochodowe, Perfumy do biur 

i punktów sprzedaży, Zapachy do biur i punktów sprzedaży, 
Perfumy do wnętrz samochodów, Perfumy do samochodów 
i pomieszczeń, Środki toaletowe, Kosmetyki nielecznicze, 
Kosmetyki, Olejki toaletowe, Ekstrakty perfum, 5 Odświe-
żacze powietrza, Samochodowe odświeżacze powietrza, 
Odświeżacze powietrza w sprayu, Wkłady do odświeżaczy 
powietrza, Preparaty do neutralizacji zapachów, Neutraliza-
tor zapachu zwierząt domowych, Materiały pochłaniające 
zapachy, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, Dez-
odoranty do samochodów, Odświeżacze do ubrań i tkanin, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej odświeżaczy powietrza, 
Usługi sprzedaży hurtowej odświeżaczy powietrza, Usługi 
sprzedaży online odświeżaczy powietrza, Usługi sprzedaży 
detalicznej preparatów do neutralizacji zapachów, Usługi 
sprzedaży hurtowej preparatów do neutralizacji zapachów, 
Usługi sprzedaży online preparatów do neutralizacji zapa-
chów, Usługi sprzedaży detalicznej zapachów samochodo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej zapachów samochodo-
wych, Usługi sprzedaży online zapachów samochodowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej środków zapachowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej środków zapachowych, Usługi sprze-
daży online środków zapachowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej perfum, Usługi sprzedaży hurtowej perfum, Usłu-
gi sprzedaży online perfum, Usługi sprzedaży detalicznej 
środków zapachowych do samochodów, Usługi sprzedaży 
hurtowej środków zapachowych do samochodów, Usługi 
sprzedaży online środków zapachowych do samochodów, 
Usługi sprzedaży detalicznej samochodowych odświeżaczy 
powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej samochodowych od-
świeżaczy powietrza, Usługi sprzedaży online samochodo-
wych odświeżaczy powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej 
perfum samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej per-
fum samochodowych, Usługi sprzedaży online perfum sa-
mochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej środków zapa-
chowych do pomieszczeń, Usługi sprzedaży hurtowej środ-
ków zapachowych do pomieszczeń, Usługi sprzedaży online 
środków zapachowych do pomieszczeń, Usługi sprzedaży 
detalicznej produktów perfumeryjnych, Usługi sprzedaży 
hurtowej produktów perfumeryjnych, Usługi sprzedaży online 
produktów perfumeryjnych, Usługi sprzedaży detalicznej 
dezodorantów, Usługi sprzedaży hurtowej dezodorantów, 
Usługi sprzedaży online dezodorantów.

(210) 551538 (220) 2023 01 19
(731) COSMETICS INVESTMENTS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Łaziska Górne

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANNING WORLD

(531) 05.01.06, 05.01.12, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 3 Balsamy do opalania, Balsamy do opalania  
[kosmetyki], Kosmetyczne emulsje do opalania, Krem 
do opalania, Kremy do opalania, Kremy do opalania skóry, 
Kremy i balsamy do opalania, Mleczka do opalania [kosmety-
ki], Mleczko do opalania, Olejki do opalania, Olejki do opala-
nia [kosmetyki], Preparaty do opalania, Preparaty do opalania 
w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, Preparaty do sztucz-
nego opalania, Żele do opalania.
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(210) 551539 (220) 2023 01 19
(731) CHAŁUPCZAK ADAM P.H.U. CHAWISON, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKAMATA

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 27 Maty do jogi, Maty do ćwiczeń gimnastycz-
nych, 28 Przyrządy gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne, 
Bloczki do jogi, Koła do jogi, Paski do jogi.

(210) 551547 (220) 2023 01 19
(731) FIORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FiOrT Clinic

(531) 01.07.06, 26.01.04, 26.01.05, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 27.05.04, 29.01.13

(510), (511) 44 Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i re-
habilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi medyczne, Usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 551549 (220) 2023 01 19
(731) GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA, Michałów-Grabina
(540) (znak słowny)
(540) ILUVE
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe, w tym wykorzystywane 
do fotowoltaiki, Trasy kablowe metalowe, Zaciski do kabli me-
talowe, Korytka [kanały] z metalu do kabli elektrycznych, Kratki 
wentylacyjne z metalu, Metalowe kanały wentylacyjne, Słupy 
stalowe, Słupy linii elektrycznych metalowe, Zbiorniki buforo-
we metalowe, Metalowe zbiorniki na wodę, Bramy metalowe 
automatyczne, Rolety metalowe automatyczne, Szlabany me-
talowe automatyczne, Dzwonki do drzwi nieelektryczne, 
7 Elektronarzędzia, Wiertarki, Wkrętarki elektryczne, Śrubokrę-
ty elektryczne, Klucze udarowe, Elektryczne narzędzia ręczne, 
8 Narzędzia ręczne nieelektryczne, Śrubokręty, Klucze [narzę-
dzia], Kątowniki [narzędzia], 9 Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Falowniki fotowoltaicz-
ne, Akumulatory fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Ła-
dowarki, Baterie, Akumulatory elektryczne, Kable elektryczne, 
Przewody elektryczne, Przejściówki do kabli, Złącza do kabli, 
Puszki do kabli elektrycznych, Rozgałęziacze do kabli, Tuleje 
do kabli, Przedłużacze, przedłużacze elektryczne, osprzęt in-

stalacyjny do instalacji trójfazowej, Aparatura, urządzenia i ka-
ble do zastosowania w elektryce, Zabezpieczenia przepięcio-
we, Odgromniki, Ochronniki przepięciowe, Listwy przeciw-
przepięciowe, Styczniki elektryczne, Rozłączniki elektryczne, 
Ograniczniki przepięć, Aparatura sygnalizacyjna, Izolatory 
przeciążeniowe, Wyłączniki samoczynne, Skrzynki bezpieczni-
kowe, Rozdzielnice elektryczne, Tablice sterownicze [elektrycz-
ność], Osprzęt instalacyjny elektryczny, Elektryczne gniazdka 
i kontakty, Puszki na przełączniki elektryczne, Włączniki świa-
tła, Instalacja odgromowa, Uziomy, Zwody odgromowe, Pła-
skowniki odgromowe, Druty metalowe odgromowe, Mierniki, 
Mierniki napięcia, Mierniki przepływu, Mierniki prądu, Mierniki 
elektroniczne, Mierniki przewodu, Przyrządy do pomiaru ener-
gii elektrycznej, Alarmy, Alarmy dźwiękowe, Alarmy bezpie-
czeństwa, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy pożarowe, Instala-
cje alarmowe, Dzwonki alarmowe, Przyciski alarmowe, Elek-
tryczne urządzenia alarmowe, Alarmy i urządzenia ostrzegaw-
cze, Kamery bezpieczeństwa, Czujniki ruchu, Czujniki ciepła, 
Czujniki przeciwpożarowe, Czujniki ognia, Czujniki dymu, 
Czujniki gazu, Czujniki dwutlenku węgla, Sygnały bezpieczeń-
stwa [oświetleniowe], Monitorujące urządzenia bezpieczeń-
stwa [elektryczne], Bufory elektryczne, Oprogramowanie 
i aplikacje mobilne do automatyzacji przemysłowej, Oprogra-
mowanie i aplikacje mobilne do automatyzacji domu, Opro-
gramowanie i aplikacje mobilne do automatyzacji fabryki, 
Oprogramowanie i aplikacje mobilne do sterowania oświetle-
niem do użytku domowego i przemysłowego, Urządzenia 
do automatyzacji domu, Urządzenia do automatyzacji fabryki, 
Urządzenia do automatyzacji przemysłowej, Domofony, Wide-
odomofony, Interkomy, Elektroniczne i elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektroniczne dzwonki do drzwi z kamerą, Odzież 
ochronna chroniąca przed urazami i wypadkami, Odzież 
ochronna przeciw promieniowaniu, Kaski zabezpieczające, 
Jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, Odbla-
skowe kamizelki ochronne, Rękawice do ochrony przed wy-
padkami i urazami, Rękawice ogniotrwałe, 11 Oprawy oświe-
tleniowe, Źródła światła [inne niż do celów medycznych lub 
fotograficznych], Lampy LED, Taśmy LED, Oprawy oświetlenio-
we LED, Lampy bezpieczeństwa, Oświetlenie bezpieczeń-
stwa, Słupy latarni, Latarki, Pompy ciepła do przetwarzania 
energii, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, kli-
matyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje klimatyzacyjne, 
Klimatyzatory, Przenośne urządzenia do klimatyzacji, Filtry 
elektryczne do klimatyzacji, Wyciągi [wentylacyjne lub klima-
tyzacyjne], Instalacje wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne, 
Przenośne urządzenia do wentylacji, Urządzenia grzewcze, In-
stalacje grzewcze, Przenośne urządzenia grzewcze, Kaloryfery, 
Ciśnieniowe zbiorniki wody, Elektrycznie podgrzewane zbior-
niki na gorącą wodę, Zasobniki ciepła, Zasobniki ciepłej wody, 
Podgrzewacze wody, Urządzenia do podgrzewania, Ogrzewa-
cze powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, Osprzęt sani-
tarny do przewodów wodociągowych, Rury wodociągowe 
do instalacji sanitarnych, Rury ściekowe do instalacji sanitar-
nych, Zawory jako części instalacji sanitarnych, Urządzenia 
oświetleniowe sterowane komputerowo, Oprawy oświetle-
niowe sterowane za pomocą aplikacji mobilnych i oprogra-
mowania, Zbiorniki na wodę, Zraszacze ogrodowe [automa-
tyczne], 17 Materiały izolacyjne do kabli, Izolacja do klimatyza-
torów, Przewody do klimatyzatorów, 19 Rury niemetalowe, 
stosowane w budownictwie, Słupy betonowe, Niemetalowe 
słupy elektryczne, Niemetalowe zbiorniki na wodę [konstruk-
cje], Bramy niemetalowe automatyczne, Rolety niemetalowe 
automatyczne, Szlabany niemetalowe automatyczne, 
20 Zaciski do kabli niemetalowe, Łączniki do kabli wykonane 
z tworzyw sztucznych, Trasy kablowe niemetalowe, Korytka 
[kanały] niemetalowe do kabli elektrycznych, Zbiorniki 
na wodę do celów domowych, niemetalowe ani niemurowa-
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ne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: 
konstrukcje stalowe w tym wykorzystywane do fotowoltaiki, 
trasy kablowe metalowe, zaciski do kabli metalowe, korytka 
[kanały] z metalu do kabli elektrycznych, kratki wentylacyjne 
z metalu, metalowe kanały wentylacyjne, słupy stalowe, słupy 
linii elektrycznych metalowe, zbiorniki buforowe metalowe, 
metalowe zbiorniki na wodę, bramy metalowe automatyczne, 
rolety metalowe automatyczne, szlabany metalowe automa-
tyczne, dzwonki do drzwi nieelektryczne, Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna następujących towarów: elektronarzędzia, wiertar-
ki, wkrętarki elektryczne, śrubokręty elektryczne, klucze udaro-
we, elektryczne narzędzia ręczne, narzędzia ręczne nieelek-
tryczne, śrubokręty, klucze [narzędzia], kątowniki [narzędzia], 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: urzą-
dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
falowniki fotowoltaiczne, akumulatory fotowoltaiczne, modu-
ły fotowoltaiczne, ładowarki, baterie, akumulatory elektryczne, 
kable elektryczne, przewody elektryczne, przejściówki do ka-
bli, złącza do kabli, puszki do kabli elektrycznych, rozgałęziacze 
do kabli, tuleje do kabli, przedłużacze, przedłużacze elektrycz-
ne, osprzęt instalacyjny do instalacji trójfazowej, aparatura 
i urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, zabezpiecze-
nia przepięciowe, odgromniki, ochronniki przepięciowe, listwy 
przeciwprzepięciowe, styczniki elektryczne, rozłączniki elek-
tryczne, ograniczniki przepięć, aparatura sygnalizacyjna, izola-
tory przeciążeniowe, wyłączniki samoczynne, skrzynki bez-
piecznikowe, rozdzielnice elektryczne, tablice sterownicze 
[elektryczność], Sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących 
towarów: osprzęt instalacyjny elektryczny, elektryczne gniazd-
ka i kontakty, puszki na przełączniki elektryczne, włączniki 
światła, instalacja odgromowa, uziomy, zwody odgromowe, 
płaskowniki odgromowe, druty metalowe odgromowe, mier-
niki, mierniki napięcia, mierniki przepływu, mierniki prądu, 
mierniki elektroniczne, mierniki przewodu, przyrządy do po-
miaru energii elektrycznej, alarmy, alarmy dźwiękowe, alarmy 
bezpieczeństwa, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, 
instalacje alarmowe, dzwonki alarmowe, przyciski alarmowe, 
elektryczne urządzenia alarmowe, alarmy i urządzenia ostrze-
gawcze, kamery bezpieczeństwa, czujniki ruchu, czujniki cie-
pła, czujniki przeciwpożarowe, czujniki ognia, czujniki dymu, 
czujniki gazu, czujniki dwutlenku węgla, sygnały bezpieczeń-
stwa [oświetleniowe], monitorujące urządzenia bezpieczeń-
stwa [elektryczne], bufory elektryczne, Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna następujących towarów: oprogramowanie i aplikacje 
mobilne do automatyzacji przemysłowej, oprogramowanie 
i aplikacje mobilne do automatyzacji domu, oprogramowanie 
i aplikacje mobilne do automatyzacji fabryki, oprogramowa-
nie i aplikacje mobilne do sterowania oświetleniem do użytku 
domowego i przemysłowego, urządzenia do automatyzacji 
domu, urządzenia do automatyzacji fabryki, urządzenia do au-
tomatyzacji przemysłowej, domofony, wideodomofony, inter-
komy, elektroniczne i elektryczne dzwonki do drzwi, elektro-
niczne dzwonki do drzwi z kamerą, odzież ochronna chronią-
ca przed urazami i wypadkami, odzież ochronna przeciw pro-
mieniowaniu, kaski zabezpieczające, jednorazowe rękawiczki 
do użytku laboratoryjnego, odblaskowe kamizelki ochronne, 
rękawice do ochrony przed wypadkami i urazami, rękawice 
ogniotrwałe, Sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących to-
warów: oprawy oświetleniowe, źródła światła [inne niż do ce-
lów medycznych lub fotograficznych], lampy LED, taśmy LED, 
oprawy oświetleniowe LED, lampy bezpieczeństwa, oświetle-
nie bezpieczeństwa, słupy latarni, latarki, pompy ciepła 
do przetwarzania energii, instalacje i urządzenia do ogrzewa-
nia, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje 
klimatyzacyjne, klimatyzatory, przenośne urządzenia do kli-
matyzacji, filtry elektryczne do klimatyzacji, wyciągi [wentyla-
cyjne lub klimatyzacyjne], instalacje wentylacyjne, urządzenia 

wentylacyjne, przenośne urządzenia do wentylacji, urządzenia 
grzewcze, instalacje grzewcze, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
następujących towarów: przenośne urządzenia grzewcze, ka-
loryfery, ciśnieniowe zbiorniki wody, elektrycznie podgrzewa-
ne zbiorniki na gorącą wodę, zasobniki ciepła, zasobniki cie-
płej wody, podgrzewacze wody, urządzenia do podgrzewa-
nia, ogrzewacze powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, 
osprzęt sanitarny do przewodów wodociągowych, rury wo-
dociągowe do instalacji sanitarnych, rury ściekowe do instala-
cji sanitarnych, zawory jako części instalacji sanitarnych, urzą-
dzenia oświetleniowe sterowane komputerowo, oprawy 
oświetleniowe sterowane za pomocą aplikacji mobilnych 
i oprogramowania, zbiorniki na wodę, zraszacze ogrodowe 
[automatyczne], Sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących 
towarów: materiały izolacyjne do kabli, izolacja do klimatyza-
torów, przewody do klimatyzatorów, rury niemetalowe stoso-
wane w budownictwie, słupy betonowe, niemetalowe słupy 
elektryczne, niemetalowe zbiorniki na wodę [konstrukcje], 
bramy niemetalowe automatyczne, rolety niemetalowe auto-
matyczne, szlabany niemetalowe automatyczne, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna następujących towarów: zaciski do kabli 
niemetalowe, łączniki do kabli wykonane z tworzyw sztucz-
nych, trasy kablowe niemetalowe, korytka [kanały] niemetalo-
we do kabli elektrycznych, zbiorniki na wodę do celów domo-
wych niemetalowe ani niemurowane.

(210) 551550 (220) 2023 01 19
(731) FRĄK WERONIKA RODZINNE GOSPODARSTWO 

PASIECZNE ULE MIODULE, Gierałtów
(540) (znak słowny)
(540) Ule Miodule
(510), (511) 4 Wosk pszczeli, 30 Miód.

(210) 551551 (220) 2023 01 19
(731) LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wołczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZLACHECKI

(531) 08.01.01, 05.07.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Chleb, mąka i produkty zbożowe, Mieszan-
ki do robienia pieczywa, Mieszanki do chleba, Mieszanki  
cukiernicze przeznaczone do pieczenia, Mieszanki piekar-
sko-cukiernicze przeznaczone do pieczenia, Wyroby cukier-
nicze, Wyroby piekarskie, Preparaty zbożowe, Artykuły spo-
żywcze ze zbóż.

(210) 551554 (220) 2023 01 19
(731) LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wołczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAZURSKI
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(531) 01.15.15, 11.03.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 30 Chleb, mąka i produkty zbożowe, Mieszan-
ki do robienia pieczywa, Mieszanki do chleba, Mieszanki  
cukiernicze przeznaczone do pieczenia, Mieszanki piekar-
sko-cukiernicze przeznaczone do pieczenia, Wyroby cukier-
nicze, Wyroby piekarskie, Preparaty zbożowe, Artykuły spo-
żywcze ze zbóż.

(210) 551555 (220) 2023 01 19
(731) GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA, Michałów-Grabina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iluve

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe, w tym wykorzystywane 
do fotowoltaiki, Trasy kablowe metalowe, Zaciski do kabli me-
talowe, Korytka jako kanały z metalu do kabli elektrycznych, 
Kratki wentylacyjne z metalu, Metalowe kanały wentylacyjne, 
Słupy stalowe, Słupy linii elektrycznych metalowe, Zbiorni-
ki buforowe metalowe, Metalowe zbiorniki na wodę, Bramy 
metalowe automatyczne, Rolety metalowe automatyczne, 
Szlabany metalowe automatyczne, Dzwonki do drzwi nie-
elektryczne, 7 Elektronarzędzia, Wiertarki, Wkrętarki elektrycz-
ne, Śrubokręty elektryczne, Klucze udarowe, Elektryczne na-
rzędzia ręczne, 8 Narzędzia ręczne nieelektryczne, Śrubokręty, 
Klucze jako narzędzia, Kątowniki jako narzędzia, 9 Urządzenia 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Falowniki 
fotowoltaiczne, Akumulatory fotowoltaiczne, Moduły foto-
woltaiczne, Ładowarki, Baterie, Akumulatory elektryczne, Ka-
ble elektryczne, Przewody elektryczne, Przejściówki do kabli, 
Złącza do kabli, Puszki do kabli elektrycznych, Rozgałęziacze 
do kabli, Tuleje do kabli, Przedłużacze, Przedłużacze elektrycz-
ne, Osprzęt instalacyjny do instalacji trójfazowej, Aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Zabezpiecze-
nia przepięciowe, Odgromniki, Ochronniki przepięciowe, Li-
stwy przeciwprzepięciowe, Styczniki elektryczne, Rozłączniki 
elektryczne, Ograniczniki przepięć, Aparatura sygnalizacyjna, 
Izolatory przeciążeniowe, Wyłączniki samoczynne, Skrzynki 
bezpiecznikowe, Rozdzielnice elektryczne, Elektryczne tabli-
ce sterownicze, Osprzęt instalacyjny elektryczny, Elektryczne 
gniazdka i kontakty, Puszki na przełączniki elektryczne, Włącz-
niki światła, Instalacja odgromowa, Uziomy, Zwody odgromo-
we, Płaskowniki odgromowe, Druty metalowe odgromowe, 
Mierniki, Mierniki napięcia, Mierniki przepływu, Mierniki prądu, 
Mierniki elektroniczne, Mierniki przewodu, Przyrządy do po-
miaru energii elektrycznej, Alarmy, Alarmy dźwiękowe, Alarmy 
bezpieczeństwa, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy pożarowe, 
Instalacje alarmowe, Dzwonki alarmowe, Przyciski alarmowe, 
Elektryczne urządzenia alarmowe, Alarmy i urządzenia ostrze-
gawcze, Kamery bezpieczeństwa, Czujniki ruchu, Czujniki cie-
pła, Czujniki przeciwpożarowe, Czujniki ognia, Czujniki dymu, 
Czujniki gazu, Czujniki dwutlenku węgla, Oświetleniowe 
sygnały bezpieczeństwa, Elektryczne monitorujące urządze-
nia bezpieczeństwa, Bufory elektryczne, Oprogramowanie 
i aplikacje mobilne do automatyzacji przemysłowej, Oprogra-
mowanie i aplikacje mobilne do automatyzacji domu, Opro-
gramowanie i aplikacje mobilne do automatyzacji fabryki, 
Oprogramowanie i aplikacje mobilne do sterowania oświe-
tleniem do użytku domowego i przemysłowego, Urządzenia 
do automatyzacji domu, Urządzenia do automatyzacji fabryki, 
Urządzenia do automatyzacji przemysłowej, Domofony, Wide-

odomofony, Interkomy, Elektroniczne i elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektroniczne dzwonki do drzwi z kamerą, Odzież 
ochronna chroniąca przed urazami i wypadkami, Odzież 
ochronna przeciw promieniowaniu, Kaski zabezpieczające, 
Jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, Odbla-
skowe kamizelki ochronne, Rękawice do ochrony przed wy-
padkami i urazami, Rękawice ogniotrwałe, 11 Oprawy oświe-
tleniowe, Źródła światła inne niż do celów medycznych lub fo-
tograficznych, Lampy LED, Taśmy LED, Oprawy oświetleniowe 
LED, Lampy bezpieczeństwa, Oświetlenie bezpieczeństwa, 
Słupy latarni, Latarki, Pompy ciepła do przetwarzania energii, 
Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, Instalacje klimatyzacyjne, Klimaty-
zatory, Przenośne urządzenia do klimatyzacji, Filtry elektrycz-
ne do klimatyzacji, Wyciągi wentylacyjne lub klimatyzacyjne, 
Instalacje wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne, Przenośne 
urządzenia do wentylacji, Urządzenia grzewcze, Instalacje 
grzewcze, Przenośne urządzenia grzewcze, Kaloryfery, Ciśnie-
niowe zbiorniki wody, Elektrycznie podgrzewane zbiorniki 
na gorącą wodę, Zasobniki ciepła, Zasobniki ciepłej wody, Pod-
grzewacze wody, Urządzenia do podgrzewania, Ogrzewacze 
powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, Osprzęt sanitarny 
do przewodów wodociągowych, Rury wodociągowe do in-
stalacji sanitarnych, Rury ściekowe do instalacji sanitarnych, 
Zawory jako części instalacji sanitarnych, Urządzenia oświe-
tleniowe sterowane komputerowo, Oprawy oświetleniowe 
sterowane za pomocą aplikacji mobilnych i oprogramowa-
nia, Zbiorniki na wodę, Automatyczne zraszacze ogrodowe, 
17 Materiały izolacyjne do kabli, Izolacja do klimatyzatorów, 
Przewody do klimatyzatorów, 19 Rury niemetalowe, stoso-
wane w budownictwie, Słupy betonowe, Niemetalowe słupy 
elektryczne, Niemetalowe zbiorniki na wodę jako konstrukcje, 
Bramy niemetalowe automatyczne, Rolety niemetalowe au-
tomatyczne, Szlabany niemetalowe automatyczne, 20 Zaciski 
do kabli niemetalowe, Łączniki do kabli wykonane z tworzyw 
sztucznych, Trasy kablowe niemetalowe, Korytka jako kanały 
niemetalowe do kabli elektrycznych, Niemetalowe ani niemu-
rowane zbiorniki na wodę do celów domowych.

(210) 551556 (220) 2023 01 19
(731) LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wołczyn
(540) (znak słowny)
(540) SZLACHECKI
(510), (511) 30 Chleb, mąka i produkty zbożowe, Mieszan-
ki do robienia pieczywa, Mieszanki do chleba, Mieszanki  
cukiernicze przeznaczone do pieczenia, Mieszanki piekar-
sko-cukiernicze przeznaczone do pieczenia, Wyroby cukier-
nicze, Wyroby piekarskie, Preparaty zbożowe, Artykuły spo-
żywcze ze zbóż.

(210) 551571 (220) 2023 01 19
(731) FUNDACJA IN_SPIRE, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IN_SPIRE FUNDACJA



Nr  ZT7/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 61

(531) 07.03.11, 07.11.25, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie, organizacja i admini-
stracja w biznesie, Prace biurowe, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Ana-
liza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie 
projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwie-
rzytelniania, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu 
i oprogramowania.

(210) 551572 (220) 2023 01 19
(731) BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jasmine Oriental Massage & SPA

(531) 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 44 Masaże, Usługi SPA.

(210) 551573 (220) 2023 01 19
(731) KALINOVSKA OLENA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LASER TIME laser & cosmetology

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 Urządzenia do laserowego usuwania wło-
sów, inne niż do celów medycznych, Przybory do obcina-
nia i usuwania włosów, Urządzenia do depilacji, Urządzenia 
do elektrolizy [depilatory], Przybory do depilacji, elektryczne 
lub nieelektryczne, Pęsety do depilacji, Zestawy do golenia, 
Maszynki do golenia, nieelektryczne, Ostrza do golenia, Ma-
szynki do golenia, Golarki z wibrującym ostrzem, Elektryczne 
maszynki do golenia, Żyletki do maszynek do golenia, Etui 
na maszynki do golenia, Dozowniki żyletek do maszynek 
do golenia, Maszynki do golenia z wibrującym ostrzem, 
Ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, Maszynki 
do golenia [zmniejszające ryzyko skaleczenia], 44 Zabiegi 
depilacyjne, Usługi w zakresie usuwania włosów, Usługi spa, 
Usługi kosmetyczne, Usługi salonów piękności, Usługi pielę-
gnacji urody, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi doradcze dotyczące pie-
lęgnacji urody, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji 
urody, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi 
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody ludzi, Konsultacje dotyczące kosmetyków, 

Doradztwo dotyczące kosmetyków, Zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Nakłada-
nie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na ciało, Elektroliza kosmetyczna 
w celu usuwania owłosienia, Usługi w zakresie trwałego 
usuwania i redukcji owłosienia, Usługi doradcze w zakresie 
usuwania zbędnego owłosienia na ciele, Pielęgnacja urody, 
Zabiegi pielęgnacji urody, Higiena i pielęgnacja urody, Ana-
liza kosmetyczna, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi usuwania 
woskowiny z uszu, Salony piękności, Świadczenie usług 
przez salony piękności, Kliniki, Usługi klinik zdrowia, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze doty-
czące urody, Laserowe usuwanie tatuaży, Laserowe usuwa-
nie żylaków, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Laserowy 
zabieg kosmetyczny pajączków, Usuwanie laserowe pającz-
ków naczyniowych, Usługi laserowej korekty wzroku, Usługi 
laserowego usuwania owłosienia, Kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, Usługi w zakresie laserowego 
odmładzania skóry, Oferowanie terapii laserowej do leczenia 
chorób, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, 
Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosme-
tyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Laserowe 
usuwanie grzyba palców nóg, Usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, Depilacja woskiem, Zabiegi kosme-
tyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi woskowania ciała w celu 
usuwania włosów u ludzi.

(210) 551574 (220) 2023 01 19
(731) KALINOVSKA OLENA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFI LASER laser & cosmetology

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 Urządzenia do laserowego usuwania wło-
sów, inne niż do celów medycznych, Przybory do obcina-
nia i usuwania włosów, Urządzenia do depilacji, Urządzenia 
do elektrolizy [depilatory], Przybory do depilacji, elektryczne 
lub nieelektryczne, Pęsety do depilacji, Zestawy do golenia, 
Maszynki do golenia, nieelektryczne, Ostrza do golenia, Ma-
szynki do golenia, Golarki z wibrującym ostrzem, Elektryczne 
maszynki do golenia, Żyletki do maszynek do golenia, Etui 
na maszynki do golenia, Dozowniki żyletek do maszynek 
do golenia, Maszynki do golenia z wibrującym ostrzem, 
Ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, Maszynki 
do golenia [zmniejszające ryzyko skaleczenia], 44 Zabiegi 
depilacyjne, Usługi w zakresie usuwania włosów, Usługi spa, 
Usługi kosmetyczne, Usługi salonów piękności, Usługi pielę-
gnacji urody, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi 
w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi doradcze dotyczące pie-
lęgnacji urody, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji 
urody, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi 
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie 
higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody ludzi, Konsultacje dotyczące kosmetyków, 
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Nakłada-
nie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na ciało, Elektroliza kosmetyczna 
w celu usuwania owłosienia, Usługi w zakresie trwałego 
usuwania i redukcji owłosienia, Usługi doradcze w zakresie 
usuwania zbędnego owłosienia na ciele, Pielęgnacja urody, 
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Zabiegi pielęgnacji urody, Higiena i pielęgnacja urody, Ana-
liza kosmetyczna, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi usuwania 
woskowiny z uszu, Salony piękności, Świadczenie usług 
przez salony piękności, Kliniki, Usługi klinik zdrowia, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze doty-
czące urody, Laserowe usuwanie tatuaży, Laserowe usuwa-
nie żylaków, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Laserowy 
zabieg kosmetyczny pajączków, Usuwanie laserowe pającz-
ków naczyniowych, Usługi laserowej korekty wzroku, Usługi 
laserowego usuwania owłosienia, Kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, Usługi w zakresie laserowego 
odmładzania skóry, Oferowanie terapii laserowej do leczenia 
chorób, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, 
Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosme-
tyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Laserowe 
usuwanie grzyba palców nóg, Usługi w zakresie naciągania 
skóry za pomocą lasera, Depilacja woskiem, Zabiegi kosme-
tyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi woskowania ciała w celu 
usuwania włosów u ludzi.

(210) 551575 (220) 2023 01 18
(731) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICAN Digital University

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, interaktywne 
bazy danych, biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopi-
sma elektroniczne, chipy zawierające muzyczne nagrania 
dźwiękowe, dokumentacja komputerowa w formie elektro-
nicznej, e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do po-
brania, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach 
komputerowych, elektroniczne kartki z życzeniami do po-
brania do przesyłania pocztą tradycyjną, elektroniczne 
sprawozdania do pobrania, filmy do pobrania, filmy wideo, 
interaktywne płyty DVD, klucze sieciowe USB, klucze siecio-
we USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogra-
mowanych stron internetowych, książki audio, książki 
dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania, książki 
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki za-
pisane na płytach, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD 
ROM, nagrane płyty DVD, nagrane taśmy wideo, nagrane 
taśmy wideo niemuzyczne, nagrania audio, nagrania audio 
i wideo, nagrania multimedialne, nagrania wideo do pobra-
nia, nagrania wideo z filmami, pliki graficzne do pobierania, 
płyty nagrane z dźwiękiem, płyty nagrane z obrazami, pły-
ty [nagrania dźwiękowe], pobieralne broszury elektronicz-
ne, pobieralne nagrania dźwiękowe, podcasty, podcasty 
do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie programu 
komputerowego, publikacje elektroniczne, publikacje elek-
troniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne [ładowal-
ne], publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach 
komputerowych, publikacje elektroniczne do pobrania 
w postaci magazynów, publikacje tygodniowe ładowalne 

w postaci elektronicznej z Internetu, środki edukacyjne 
do pobrania, terminarze i organizery do pobrania, które 
można wydrukować, tygodniowe publikacje w formie elek-
tronicznej do pobrania z Internetu, videocasty, wstępnie 
nagrane filmy, wstępnie nagrane taśmy audio, elektronicz-
ne terminarze osobiste, elektroniczne organizery, elektro-
niczne notatniki, interaktywne tablice elektroniczne, fute-
rały na elektroniczne notesy, notesy elektroniczne, notatni-
ki [elektroniczne], organizery cyfrowe, audiowizualne urzą-
dzenia dydaktyczne [do nauczania], roboty edukacyjne, 
stoiska do przeprowadzania badan, stoiska do przeprowa-
dzania testów, urządzenia do diagnozy [w celach nauko-
wych], urządzenia do nauczania, urządzenia do symulacji, 
urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, urządzenia i przy-
rządy badawcze, urządzenia i przyrządy do nauczania, urzą-
dzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 16 Indeksy, sko-
rowidze, kalendarze kieszonkowe, kalendarze drukowane, 
kalendarze na biurko, kalendarze ścienne, kalendarze wska-
zujące dzień tygodnia, kartki papieru do robienia notatek, 
kartki do notowania, kartki do korespondencji, etykiety wy-
syłkowe, etykiety z papieru, identyfikatory [artykuły biuro-
we], bloki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], agendy, 
arkusze papieru [artykuły papiernicze], bloczki notatniko-
we, bloczki do zapisywania, bloczki do pisania, bloczki 
do notowania, bloki papierowe, czyste dzienniki, czyste 
flipcharty, długopisy kolorowe, karty z nazwiskami, kieszon-
kowe notesy, koperty [artykuły piśmienne], koperty 
do użytku biurowego, książki do podpisu, księgi gości, ma-
teriały do pisania, materiały drukarskie i introligatorskie, ma-
teriały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
notatniki, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne, no-
tatniki ilustrowane, notatniki w linie, notesy, notesy [artyku-
ły papiernicze], notesy kieszonkowe, okładki na zeszyty 
ćwiczeń, okładki notatników, okładki, obwoluty [artykuły 
papiernicze], oprawki na zdjęcia lub obrazy, oprawy 
do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, oprawy do zdjęć 
i obrazów wykonane z tektury, organizery do użytku biuro-
wego, organizery kieszonkowe, organizery na biurko, orga-
nizery osobiste, organizery [stojaki] na notatki, pamiętniki, 
dzienniki, papier do korespondencji, papier do kopiowania, 
papier do pisania [listowy], papier firmowy, papier listowy, 
papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały biuro-
we, papierowe identyfikatory imienne, papierowe etykietki 
identyfikacyjne, pisanie (Bloki do -), pisanie notatek (Bloczki 
do -}, plakietki papierowe, podkładki na biurko, podkładki 
na biurko z kalendarzem, podkładka na biurko, pojemniki 
na karteczki do notowania, pojemniki na korespondencję, 
przegródki, przekładki do dokumentów, przekładki do ze-
szytów, przyborniki biurkowe, przyborniki na biurko, przy-
lepne kartki na notatki, samoprzylepne etykiety drukowa-
ne, segregatory, segregatory [artykuły biurowe], segregato-
ry biurowe, segregatory do prezentowania, segregatory 
do użytku w biurze, segregatory (materiały biurowe), segre-
gatory na listy, segregatory na luźne kartki, skoroszyty 
do dokumentów, skoroszyty i segregatory, skorowidze, 
szkicowniki, tablice na notatki, tablice na notatki [artykuły 
biurowe], tablice z kartkami do prezentacji [flipchart], teczki 
do użytku biurowego, teczki [artykuły papiernicze], teczki 
na dokumenty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], 
teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi, 
teczki papierowe [artykuły papiernicze], teczki papierowe 
na dokumenty, terminarze, terminarze biurkowe, termina-
rze kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze 
na biurko, terminarze roczne, terminarze ścienne, termina-
rze tygodniowe, zakładki do książek, zakładki, zeszyty do pi-
sania, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, tłumacze-
nia językowe ustne, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, 
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usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi 
tłumaczeń ustnych, usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, szkoły 
[edukacja], udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, 41 Publikacja czasopism, publikacja bro-
szur, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, multi-
medialne wydania publikacji elektronicznych, multimedial-
ne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, 
multimedialne wydania czasopism, elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 
edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż 
do celów reklamowych, publikacja kalendarzy, publikacja 
kalendarzy imprez, publikacja i redagowanie książek, publi-
kacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja 
gazet elektronicznych online, publikacja materiałów eduka-
cyjnych, publikacja książek i czasopism elektronicznych  
online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja 
podręczników użytkownika, publikacja prac naukowych, 
publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie cza-
sopism elektronicznych, publikowanie czasopism interne-
towych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie dydak-
tycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie druko-
wanych materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, 
czasopism, publikowanie książek, publikowanie książek 
edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych online, publikowanie podręczników, publikowa-
nie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręcz-
ników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowa-
nie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepo-
bieralnych], udostępnianie elektronicznych publikacji on-
-line, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, reda-
gowanie tekstów pisanych, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji online, udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, usługi dziennikarskie, 
usługi publikacji, usługi w zakresie publikowania online, 
usługi w zakresie publikacji książek, usługi wydawnicze, 
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wyda-
wanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wyda-
wanie gazet, wydawanie czasopism, montaż filmów, pre-
zentacja nagra wideo, montaż [obróbka] tam wideo, pro-
dukcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwięko-
wych i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewi-
zyjnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja 
taśm wideo do użytku firmowego podczas szkoleń eduka-
cyjnych z zarządzania, produkcja szkoleniowych filmów wi-
deo, produkcja taśm wideo do użytku firmowego podczas 
szkoleń edukacyjnych z zarządzania, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do nagrań, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do studia nagrań, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji 
imprez, usługi studia nagrań, usługi studiów nagrań, filmo-
wych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów nagrań w za-
kresie produkcji dysków z dźwiękiem, montaż filmów, opra-
cowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, produkcja 
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja 
edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja filmów 
szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, 

edukacja zawodowa dla młodych ludzi, kursy korespon-
dencyjne dotyczące inwestowania, kursy szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie 
finansów, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzami-
nów, ocena orientacji zawodowej, organizacja i przeprowa-
dzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przepro-
wadzanie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji 
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], organizowanie i prowadzanie konferencji edu-
kacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szko-
leniowych, organizowanie i prowadzanie sympozjów na-
ukowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie tar-
gów do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie 
wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie kursów 
szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów eduka-
cyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, orga-
nizowanie seminariów, organizowanie seminariów doty-
czących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących 
edukacji, organizowanie seminariów związanych z eduka-
cją, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizo-
wanie seminariów edukacyjnych, organizowanie szkoleń 
biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, organi-
zowanie wykładów, organizowanie warsztatów, organizo-
wanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, 
organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, planowa-
nie seminariów w celach edukacyjnych, produkcja materia-
łów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, 
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kur-
sach zawodowych, produkcja materiałów kursowych roz-
prowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja ma-
teriałów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawo-
dowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadza-
nych na seminariach zawodowych, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, 
prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, pro-
wadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie 
kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodar-
czą, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących za-
rządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów 
edukacyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, 
prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biz-
nesu, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzami-
nów, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie 
kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie umiejętności 
biznesowych, trening umiejętności zawodowych, udostęp-
nianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udziela-
nie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy 
danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze 
w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń 
komputerowych, usługi edukacji biznesowej, usługi doty-
czące edukacji technologicznej, usługi edukacyjne dla do-
rosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla doro-
słych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla kadry kie-
rowniczej, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, usługi 
edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi konsul-
tacyjne w zakresie edukacji biznesowej, usługi konsultacyj-
ne związane ze szkoleniami pracowników, usługi nauczania 
związane z pomocą biznesową, usługi szkolenia zawodo-
wego, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu 
detalicznym, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzi-
nie life coachingu, usługi trenerskie, usługi w zakresie szko-
leń handlowych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, 
zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania 
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biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakre-
sie zarządzania technologią informacyjną, zapewnianie 
szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, produk-
cja programów dźwiękowych, produkcja nagrań dźwięko-
wych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produk-
cja filmów szkoleniowych, edycja nagrań audio, produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, realizacja nagrań audiowizu-
alnych, usługi studiów nagrań dźwiękowych, usługi w za-
kresie nagrań fonicznych, świadczenie usług w zakresie 
tłumaczeń, tłumaczenia językowe ustne, usługi w zakresie 
tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych 
i pisemnych, usługi tłumaczeń ustnych, usługi rezerwacji 
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, szkoły [edukacja], udostępnianie publikacji 
elektronicznych, nie do pobrania.

(210) 551578 (220) 2023 01 19
(731) HUANG YIXIAN, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) OCEAN CHARM
(510), (511) 18 Walizki i torby, parasolki i parasole, skórza-
ne pasy do odzieży, skórzane portfele, 25 Odzież, obuwie, 
nakrycia głowy.

(210) 551581 (220) 2023 01 19
(731) CONTINENTAL GROUP PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SŁOWIANOCZKA
(510), (511) 35 Usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro-
duktów, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Organizowanie wy-
staw i targów w celach handlowych i reklamowych, Orga-
nizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, 
Organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów pielęgnacyjnych, Przygotowywanie wystaw 
w celach handlowych, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyro-
bów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane 
z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukier-
niczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 

Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słody-
czy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami mo-
rza, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich 
dotyczących żywności lub napojów, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbeta-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ryby, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: warzywa suszone, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: suszone owoce, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przetworzone owoce, grzy-
by, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: produkty 
zbożowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: suche i świeże makarony, kluski i piero-
gi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: mąka, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: płatki śniadaniowe, owsianka 
i grysik, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: ryż, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kasze, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: przyprawy, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: sól, przyprawy i dodatki smakowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: warzywa 
świeże, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: świeże owoce, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: świeże owoce, 
orzechy, warzywa i zioła, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: ryby, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: warzywa suszone, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: suszone owoce, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: przetworzone owoce, grzy-
by, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: produkty zbo-
żowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
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mąka, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
ryż, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kasze, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: przyprawy, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: sól, przypra-
wy i dodatki smakowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: warzywa świeże, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: świeże 
owoce, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Usługi 
handlu detalicznego związane z przyrządami do przygoto-
wywania żywności, Usługi handlu detalicznego związane 
z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z urządzeniami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek.

(210) 551582 (220) 2023 01 19
(731) KAPNIK AGATA, Krapkowice
(540) (znak słowny)
(540) Kaworencja
(510), (511) 8 Sztućce, 16 Papier, tektura, druki, materiały 
fotograficzne i piśmienne, introligatorskie i materiały do pa-
kowania, artystyczne i do użytku domowego, 21 Przybo-
ry kuchenne, wyroby szklane, porcelanowe, ceramiczne 
i tym podobne, 30 Kawa, herbata, kakao, cukier, namiastki 
kawy, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa, 
lód do chłodzenia, mąka i produkty zbożowe, chleb, sosy 
(przyprawy), przyprawy, 32 Wody mineralne, gazowane, 
napoje (piwo), bezalkoholowe, owocowe, soki, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów, 33 Napoje alkoholowe 
(np. do kawy grappa), 34 Zapałki, 35 Reklama, zarządzanie  
i administrowanie przedsiębiorstwem i biurem.

(210) 551583 (220) 2023 01 19
(731) CONTINENTAL GROUP PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁOWIANOCZKA sklep spożywczy

(531) 02.03.01, 26.04.02, 05.05.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro-
duktów, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Organizowanie wy-
staw i targów w celach handlowych i reklamowych, Orga-
nizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, 
Organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 

produktów pielęgnacyjnych, Przygotowywanie wystaw 
w celach handlowych, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyro-
bów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane 
z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukier-
niczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słody-
czy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami mo-
rza, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich 
dotyczących żywności lub napojów, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbeta-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ryby, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: warzywa suszone, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: suszone owoce, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przetworzone owoce, grzy-
by, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: produkty 
zbożowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: suche i świeże makarony, kluski i piero-
gi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
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produktami: mąka, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: płatki śniadaniowe, owsianka 
i grysik, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: ryż, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kasze, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: przyprawy, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: sól, przyprawy i dodatki smakowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: warzywa 
świeże, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: świeże owoce, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: świeże owoce, 
orzechy, warzywa i zioła, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: ryby, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: warzywa suszone, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: suszone owoce, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: przetworzone owoce, grzy-
by, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: produkty zbo-
żowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
mąka, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
ryż, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kasze, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: przyprawy, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: sól, przypra-
wy i dodatki smakowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: warzywa świeże, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: świeże 
owoce, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Usługi 
handlu detalicznego związane z przyrządami do przygoto-
wywania żywności, Usługi handlu detalicznego związane 
z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z urządzeniami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek.

(210) 551585 (220) 2023 01 20
(731) KĘPA MIROSŁAW EWMIR, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPERIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Przygotowywanie reklam, Publika-
cja reklam, Produkcja reklam, Rozpowszechnianie reklam, 
Reklamy radiowe, telewizyjne, online, Doradztwo bizneso-
we, Doradztwo biznesowe w zakresie nieruchomości, Do-
radztwo biznesowe w zakresie zarządzania nieruchomościa-
mi, Doradztwo biznesowe w zakresie energetyki, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
Doradztwo biznesowe w zakresie strategii marketingowych, 

Doradztwo biznesowe w zakresie wydajności i strategii mar-
ketingowej, Kampanie marketingowe, Informacja marketin-
gowa, Usługi marketingowe, Reklama i marketing, Przygoto-
wywanie planów marketingowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Opracowywanie strategii i pomysłów mar-
ketingowych, Badania w dziedzinie strategii marketingo-
wych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingo-
wych na rzecz innych, Usługi w zakresie strategii rozwoju 
marki, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Branding, Naming, Doradztwo biznesowe 
w zakresie komunikacji i strategii, Usługi public relations, Do-
radztwo w dziedzinie public relations, Doradztwo w zakresie 
public relations, Usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowy-
mi w zakresie nieruchomości, Usługi doradztwa biznesowe-
go, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej dla 
osób trzecich, Zarządzanie projektami z zakresu działalności 
gospodarczej, Doradztwo wizerunkowe, marketingowe 
i biznesowe, Analiza rynku, Analiza trendów biznesowych, 
Analizy z zakresu marketingu, Doradztwo biznesowe w za-
kresie budowania marki, Marketing efektywnościowy, Rekla-
ma efektywnościowa, Audyt przedsiębiorstw, Audyt rynku, 
Audyt konkurencji, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pora-
dy i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, 
Usługi doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw i za-
rządzania przedsiębiorstwami, Usługi zarządzania bizneso-
wego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, Doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Au-
dyt stawek za media dla osób trzecich, Rachunkowość, księ-
gowość i audyt, Audyt budżetu, Audyt finansowy, Audyt fi-
nansowy nieruchomości, Doradztwo biznesowe w zakresie 
efektywnego zarządzania nieruchomością, Audyt księgowy, 
Audyt operacyjny, Doradztwo biznesowe w zakresie wspar-
cia inwestorów, Doradztwo biznesowe w zakresie wsparcia 
inwestorów w efektywniejszym zarządzaniu nieruchomo-
ścią, Doradztwo biznesowe w zakresie wsparcia inwestorów 
w opłacalnym lokowaniu kapitału, Doradztwo finansowe, 
Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Nego-
cjowanie umów dla osób trzecich, Renegocjowanie umów 
dla osób trzecich, Doradztwo biznesowe w zakresie modeli 
zarządzania nieruchomościami, Doradztwo biznesowe w za-
kresie planów gospodarczych, Doradztwo biznesowe w za-
kresie planów gospodarczych dla wspólnot mieszkanio-
wych, Analiza kosztów, Analiza kosztów administrowania 
nieruchomością, Opracowywanie planów działań optymali-
zacyjnych, Księgowość, Księgowość i rachunkowość, Opty-
malizacja kosztów, Optymalizacja kosztów eksploatacji nie-
ruchomości, Opracowywanie i wdrażanie strategii finanso-
wych, Opracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania 
obiektem komercyjnym, Opracowywanie i wdrażanie strate-
gii administracyjnych, Usługi informacyjne, konsultacyjne 
i doradcze związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi 
usługami, 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nie-
ruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Zarządzanie 
nieruchomościami niekomercyjnymi, Zarządzanie nierucho-
mościami wykonywane na zlecenie, Zarządzanie obiektami 
komercyjnymi, Zarządzanie obiektami niekomercyjnymi, Ad-
ministrowanie obiektami komercyjnymi, Administrowanie 
nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, 
Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Organizacja naj-
mu nieruchomości handlowych, Usługi finansowe dotyczą-
ce nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi 
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zarządzania nieruchomościami, Udzielanie informacji doty-
czących rynku nieruchomości, Planowanie finansów w za-
kresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi 
w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Usługi w zakresie 
zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania mająt-
kiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania inwestycjami 
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w zakresie budynków handlo-
wych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osie-
dli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania ma-
jątkiem nieruchomym, Finansowe zarządzanie projektami 
z dziedziny nieruchomości, Usługi agencji w zakresie komer-
cyjnych nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy 
i najmu nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysło-
wymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lo-
kalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z centrami handlowymi, Usługi agencji nierucho-
mości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agen-
cji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budyn-
ków, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomo-
ści za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji o nie-
ruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Ubezpiecze-
nia, Ubezpieczenia nieruchomości, Ubezpieczenia nierucho-
mości wspólnej, Usługi negocjacji w zakresie rozliczenia zo-
bowiązań, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieru-
chomości, Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, 
Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze związane 
ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługami, Udzielanie in-
formacji finansowych inwestorom, Informacje finansowe dla 
inwestorów, 37 Nadzór budowlany, Nadzorowanie konstru-
owania budynków, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
Nadzór nad remontami budynków, Nadzór budowlany 
na miejscu, Nadzór nad renowacją budynków, Konsultacje 
w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi nadzoru budowla-
nego w zakresie projektów budowlanych, Nadzór budowla-
ny w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących 
nieruchomości, Nadzór budowlany na miejscu inwestycji 
w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, Nadzór i ko-
ordynacja odbiorów części wspólnych nieruchomości, Nad-
zór i koordynacja przekazywania mieszkań nabywcom, Nad-
zór nad stanem technicznym budynku, Nadzór nad pracami 
remontowymi, Nadzór nad konserwacją nieruchomości, 
Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi w zakresie 
renowacji budynków, Usługi informacyjne, konsultacyjne 
i doradcze związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi 
usługami, 42 Doradztwo techniczne, Doradztwo technolo-
giczne, Doradztwo techniczne w zakresie nieruchomości, 
Doradztwo techniczne w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, Audyt jakości, Audyt energetyczny, Audyt efektyw-
ności energetycznej, Badania w dziedzinie energii, Usługi 
doradcze dotyczące zużycia energii, Usługi doradcze związa-
ne z wydajnością energetyczną, Udzielanie porad technicz-
nych związanych ze środkami oszczędności energii, Usługi 
doradcze dotyczące zakupu mediów energetycznych, Usłu-
gi doradcze związane z redukcją kosztów mediów, Audyt 
instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, Au-
dyt kotłowni, węzłów cieplnych, Audyt kosztów energetycz-
nych nieruchomości, Nadzory inwestorskie, Nadzory instala-
cji sanitarnych i elektrycznych, Przeglądy techniczne, Prze-
gląd wadliwych konstrukcji, Usługi w zakresie przeglądów 
technicznych, Przeglądy techniczne budynków, Okresowe 

przeglądy techniczne budynków, Przeglądy techniczne in-
stalacji gazowych, przewodów kominowych, Przeglądy tech-
niczne elementów budynków narażonych na działanie wa-
runków atmosferycznych, Przeglądy techniczne instalacji 
elektrycznej, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze 
związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługami, 
45 Usługi prawne, Doradztwo prawne, Usługi prawne doty-
czące nieruchomości, Usługi asystentów prawnych, Organi-
zowanie świadczenia usług prawnych, Pośrednictwo w pro-
cedurach prawnych, Udzielanie opinii prawnych przez eks-
pertów, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Usługi w za-
kresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, Usługi prawne związane z negocjacjami kontraktów dla 
osób trzecich, Usługi prawne związane z rejestracją przedsię-
biorstw, Usługi prawne związane z rejestracją wspólnot 
mieszkaniowych, Doradztwo prawne w zakresie konstru-
owania umów, Doradztwo prawne w zakresie konstruowa-
nia uchwał, Doradztwo prawne w zakresie konstruowania 
aktów notarialnych, Usługi prawne w zakresie tworzenia 
wspólnot mieszkaniowych, Obsługa prawna, Obsługa praw-
na przedsiębiorstw, Obsługa prawna wspólnot mieszkanio-
wych, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze związa-
ne ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługami.

(210) 551586 (220) 2023 01 20
(731) KĘPA MIROSŁAW EWMIR, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) intelligent SOLUTIONS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności 
gospodarczej, Doradztwo biznesowe, Zarządzanie pro-
jektami z zakresu działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwem i planowania, Analizy gospodarcze, 
Zarządzanie zużyciem energii, Usługi zarządzania energią, 
Doradztwo biznesowe dotyczące energii, Doradztwo biz-
nesowe dotyczące zużycia energii, Doradztwo biznesowe 
dotyczące odnawialnych źródeł energii, Usługi informa-
cyjne w zakresie zarządzania wykorzystaniem energii, 
Doradztwo biznesowe w dziedzinie energii, Doradztwo 
biznesowe w zakresie zarządzania zużyciem energii i opty-
malizacji kosztów energii, Doradztwo biznesowe w dzie-
dzinie energii odnawialnej, projektów dotyczących energii 
odnawialnej, dystrybucji energii, Doradztwo gospodarcze 
w dziedzinie energii, dystrybucji energii, energii odnawial-
nej, Doradztwo biznesowe związane z energią, dystrybu-
cją energii, projektami dotyczącymi energii odnawialnej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania energią dla wspólnot 
mieszkaniowych, Doradztwo w zakresie zarządzania ener-
gią dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie dystrybucji 
energii, Zarządzanie administracyjne systemami energe-
tycznymi, Zarządzanie administracyjne dystrybucją energii, 
Usługi przetwarzania danych, Usługi przetwarzania danych 
w dziedzinie energii, Usługi przetwarzania danych w zakre-
sie dystrybucji energii, Usługi doradztwa gospodarczego 
w dziedzinie energii, dystrybucji energii, zarządzania ener-
gią, Usługi informacyjne dotyczące zarządzania systemami 
energetycznymi, Usługi informacyjne dotyczące zarządza-
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nia systemami dystrybucji energii, projektami dotyczącymi 
energii odnawialnej, Udzielanie pomocy w zakresie zarzą-
dzania i planowania działalności gospodarczej, Usługi w za-
kresie analizy i informacji gospodarczej, Usługi w zakresie 
analizy i informacji gospodarczej w dziedzinie energii, za-
rządzania energią, projektów energetycznych, Doradztwo 
gospodarcze w zakresie dystrybucji energii, Usługi dorad-
cze w zakresie zarządzania w zakresie dystrybucji energii, 
Doradztwo biznesowe w zakresie energetyki, Doradztwo 
biznesowe dotyczące OZE, Usługi zarządzania tymczaso-
wego, Analiza rynku, Analiza trendów biznesowych, Anali-
za kosztów, Analiza kosztów administrowania nieruchomo-
ścią, Opracowywanie planów działań optymalizacyjnych, 
Optymalizacja kosztów, Optymalizacja kosztów eksploata-
cji nieruchomości, Opracowywanie i wdrażanie strategii za-
rządzania obiektem komercyjnym, Audyt przedsiębiorstw, 
Audyt rynku, Usługi zarządzania biznesowego w zakresie 
rozwoju przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, Audyt stawek za media dla 
osób trzecich, Rachunkowość, księgowość i audyt, Audyt 
budżetu, Audyt finansowy, Audyt finansowy nieruchomo-
ści, Usługi doradztwa biznesowego, Zarządzanie projekta-
mi działalności gospodarczej dla osób trzecich, Negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowa-
nie umów dla osób trzecich, Renegocjowanie umów dla 
osób trzecich, Usługi informacyjne, konsultacyjne i dorad-
cze związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługa-
mi, 36 Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo 
inwestycyjne, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, 
Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo 
w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Doradztwo finan-
sowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Finan-
sowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 
Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 
Finansowanie inwestycji, Finansowanie inwestycji budow-
lanych, Finansowanie inwestycji budowlanych związanych 
z energetyką, Finansowanie inwestycji związanych z ener-
getyką, Usługi finansowe w dziedzinie energetyki, Finan-
sowanie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami 
energii, Finansowanie zarządzania projektami dotyczącymi 
zużycia energii, Finansowanie zarządzania projektami zwią-
zanymi ze zużyciem energii, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii finansowych, Usługi informacyjne, konsultacyj-
ne i doradcze związane ze wszystkimi wyżej wymienio-
nymi usługami, 42 Usługi doradztwa technologicznego 
w dziedzinie generowania energii alternatywnych, Badania 
w dziedzinie energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia 
energii, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Pro-
fesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, 
Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, 
Rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w bu-
dynkach, Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji 
i używania energii, Udzielanie porad technicznych związa-
nych ze środkami oszczędności energii, Porady techniczne 
związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie 
energii, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów 
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych 
źródeł energii, Udzielanie informacji związanych z badania-
mi i opracowaniami projektów technicznych dotyczących 
wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Doradztwo 
techniczne, Doradztwo technologiczne, Doradztwo tech-
niczne w dziedzinie nieruchomości, Doradztwo techniczne 
w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, Audyt jako-
ści, Audyt energetyczny, Audyt parametrów dystrybucyj-
nych, Audyt efektywności energetycznej, Usługi doradcze 
związane z wydajnością energetyczną, Usługi doradcze 
dotyczące zakupu mediów energetycznych, Usługi dorad-

cze związane z redukcją kosztów mediów, Audyt instalacji 
grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, Audyt 
kotłowni, węzłów cieplnych, Audyt kosztów energetycz-
nych nieruchomości, Usługi informacyjne, konsultacyjne 
i doradcze związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi 
usługami.

(210) 551587 (220) 2023 01 20
(731) CHAŁUPCZAK ADAM P.H.U. CHAWISON, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) JAKAMATA
(510), (511) 27 Maty do jogi, Maty do ćwiczeń gimnastycz-
nych, 28 Przyrządy gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne, 
Bloczki do jogi, Koła do jogi, Paski do jogi.

(210) 551588 (220) 2023 01 20
(731) CHODYNIECKI SZYMON, Wierzbięcice
(540) (znak słowny)
(540) Emoi Coins
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe 
do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści me-
dialnych za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie 
użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych 
za pośrednictwem internetu, Emotikony do pobrania, Opro-
gramowanie do transmisji strumieniowej mediów, Opro-
gramowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecz-
nościowych, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych,  
35 Impresariat w działalności artystycznej, Wyświetlanie re-
klam dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi w zakresie pro-
mocji, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania spon-
sorów, Usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyj-
nych, Poszukiwania w zakresie patronatu, Usługi współpracy 
z blogerami, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Usługi promocyjne i reklamowe, 36 Pozyskiwa-
nie finansowania dla filmów, Pozyskiwanie finansowania dla 
projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, Finan-
sowanie projektów rozwojowych, Sponsorowanie finanso-
we, Usługi transakcji finansowych online, Opieka finansowa, 
Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony interne-
towej do finansowania publicznego [crowdfunding], Zbiera-
nie funduszy, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
Zbiórki (Organizacja -), Pozyskiwanie finansowania dla pro-
gramów telewizyjnych, Przelewy i transakcje finansowe oraz 
usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie 
finansowe, Sponsorowanie działalności rozrywkowej, Spon-
sorowanie działalności sportowej, Sponsorowanie i patronat 
finansowy, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi 
finansowania, Transakcje finansowe, Transfer funduszy, Orga-
nizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie zbierania fundu-
szy, Usługi w zakresie sponsoringu finansowego, Crowdfun-
ding, Usługi w zakresie finansowania społecznościowego.

(210) 551589 (220) 2023 01 20
(731) GAVRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Gavran
(510), (511) 14 Biżuteria.

(210) 551591 (220) 2023 01 20
(731) JAGIELSKI BARTOSZ, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) No weź polewaj!

(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.14, 11.03.01
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Płyty 
DVD, Pliki MP3, Pliki MP4, Taśmy z nagraniami muzyki, Taśmy 
audio zawierające muzykę, Płyty kompaktowe z muzyką, 
Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania, 
Nagrania wideo z muzyką, Nagrane dyski laserowe zawie-
rające muzykę, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Dyski 
optyczne [LD] do przechowywania muzyki, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), do-
starczona z Internetu, Etui na urządzenia do przechowywa-
nia muzyki, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Stacje 
dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, Muzyka cyfro-
wa do pobrania dostarczona z Internetu, Oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, 
Programy komputerowe do przetwarzania plików z muzyką 
cyfrową, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn 
internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostęp-
niana na witrynach internetowych MP3, Oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, 
Programy komputerowe do odczytu maszynowego, stoso-
wane do odtwarzania muzyki, Muzyka cyfrowa do pobrania 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obra-
zowych utrwalone na nośnikach, 16 Wydawnictwa jednora-
zowe, kartki pocztowe, przybory do pisania, notesy, artykuły 
biurowe, fotografie, Afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, 18 Walizki i torby, 21 Kubki ceramiczne, Filiżanki 
i kubki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 30 Kawa, Her-
bata, Kakao, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, 
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Piwo i piwo 
bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Piwo i produkty 
piwowarskie, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholo-
we, Napoje owocowe i soki owocowe, Piwo, 33 Napoje al-
koholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe do spo-
rządzania napojów, Napoje alkoholowe, 35 Usługi impresa-
riów w działalności artystycznej, Zarządzanie działalnością 
artystyczną, Zarządzanie działalnością kulturalno-artystycz-
ną, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
Promowanie muzyki poprzez dostarczanie portfolio online 
za pośrednictwem witryn internetowych oraz mediów spo-
łecznościowych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wydarzeń promocyjnych wraz z losowaniem nagród, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Publiko-
wanie tekstów reklamowych, 41 Udostępnianie rozrywki 
muzycznej i wideo za pomocą strony internetowej, Usługi 
rozrywkowe, w tym muzyczne, dostarczane przez Internet, 
Usługi rozrywkowe, w tym muzyczne, oferowane w syste-
mie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 
Didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, Usługi rozrywkowe 
udostępniane dzięki strumieniom online, Usługi wydawni-

cze w zakresie utworów muzycznych, Występy muzyczne 
na żywo, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Usługi im-
prez muzycznych na żywo, Produkcja nagrań dźwiękowych 
i muzycznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Produkcja 
muzyczna, Usługi prezenterów muzyki, Usługi prezenterów 
telewizyjnych i radiowych, Prezentacja występów zespołów 
muzycznych na żywo, Muzyczna działalność koncertowa, 
Usługi koncertowo-estradowe.

(210) 551592 (220) 2023 01 20
(731) DOBRE JACHTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRE JACHTY APPROVED

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z jed-
nostkami pływającymi, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z akcesoriami do jednostek pływających, Usługi sprzedaży 
hurtowej związane z akcesoriami do jednostek pływających, 
Administrowanie sprzedażą, Informacje na temat sprzedaży 
produktów, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Nego-
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Po-
zyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Promo-
cja sprzedaży, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Promowanie sprzedaży ar-
tykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych 
w czasopismach, Promowanie sprzedaży towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, Promowanie sprzedaży przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, Udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pojazdami.

(210) 551598 (220) 2023 01 20
(731) JERONIMO MARTINS DROGERIE I FARMACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HEBE
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Ko-
smetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i pa-
znokci, Środki oczyszczające skórę, Mydła i żele, Preparaty 
do włosów, Preparaty do kąpieli, Kryształki do kąpieli, Sole 
do kąpieli, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki toaletowe, 
Środki do higieny jamy ustnej, Dezodoranty i antyperspiran-
ty, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
Nielecznicze preparaty do namaczania stóp, Nielecznicze 
płukanki do irygacji, Woda micelarna, Kosmetyki do maki-
jażu, Henna do celów kosmetycznych, Preparaty do pedi-
cure, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Pumeks, 
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Bibułki z pudrem do twarzy, Kosmetyki do paznokci, Mate-
riały na powłoki do paznokci u rąk, Lakiery do paznokci, Żel 
do paznokci, Zmywacze do paznokci, Brokat do paznokci, 
Naklejane ozdoby do paznokci, Kalkomanie do ozdabiania 
paznokci, Odżywki do paznokci, Klej do utwardzania pa-
znokci, Proszek do polerowania paznokci, Środki do usuwa-
nia paznokci żelowych, Środki czyszczące do szczoteczek 
i pędzelków kosmetycznych, Maski kosmetyczne, Maski 
do pielęgnacji włosów, Peelingi złuszczające do celów ko-
smetycznych, Maseczki z glinki do skóry, Błoto kosmetyczne 
do ciała, Kamień ałun [środek ściągający], Kompresy na oczy 
do celów kosmetycznych, Masło kakaowe do celów kosme-
tycznych, Nieleczniczy puder do ciała, Płukanki do oczu, 
nie do celów medycznych, Płyny do stóp nielecznicze, 
Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Produkty 
poprawiające teksturę skóry, Talk, do użytku toaletowego, 
Wazelina kosmetyczna, Wielofunkcyjne preparaty kosme-
tyczne do skóry, Zboża do oczyszczania twarzy, Ekstrakty 
ziołowe do celów kosmetycznych, Kolagen hydrolizowany 
do użytku kosmetycznego, Kosmetyki funkcjonalne, Pre-
paraty fitokosmetyczne, Płyny do włosów, Płyny do kuracji 
wzmacniających włosy, Preparaty kosmetyczne do włosów 
i skóry głowy, Produkty do zapobiegania wypadaniu wło-
sów do użytku kosmetycznego, Proszek do mycia włosów, 
Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycz-
nych, Bawełniane płatki do celów kosmetycznych, Waciki 
do celów kosmetycznych, Wata w formie płatków do użytku 
kosmetycznego, Patyczki z watą do celów kosmetycznych, 
Wata do celów kosmetycznych, Bawełna do celów kosme-
tycznych, Płatki oczyszczające nasączone preparatami toa-
letowymi, Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetyka-
mi, 8 Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody 
dla ludzi, Przybory do manicure i pedicure, Przybory do ob-
cinania i usuwania włosów, Przybory do układania włosów, 
Przybory ręczne do kręcenia włosów, Elektryczne przyrządy 
do kręcenia włosów, Elektryczne urządzenia do zaplata-
nia włosów, Nieelektryczne ręczne przyrządy do kręcenia 
włosów, Prostownice do włosów, elektryczne, Elektryczne 
karbownice do włosów, Urządzenia do karbowania włosów 
[karbownice], Elektryczne prostownice do włosów, Elek-
tryczne urządzenia do układania włosów, Narzędzia ręczne 
do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, 
Pęsety, Nożyczki, Przyrządy ręczne do usuwania twarde-
go naskórka, Przyrządy ręczne do złuszczania martwego 
naskórka, Przybory do depilacji, elektryczne lub nieelek-
tryczne, 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, 
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
Aplikacje komputerowe do pobrania, Elektroniczne bazy 
danych, Zapisane pliki danych, Kodowane karty lojalnościo-
we, 10 Urządzenia do masażu, Przyrządy do masażu, Urzą-
dzenia masujące do użytku osobistego, Urządzenia do ma-
sażu, elektryczne lub nieelektryczne, Rękawice do masa-
żu, Przyrządy do masażu ręcznego, Aparaty do masażu,  
18 Kosmetyczki, Kuferki na kosmetyki [puste], Pudełka z ko-
smetykami do makijażu, Artykuły podróżne [walizki, tor-
by], Torby, Płócienne torby na zakupy, 21 Zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, Przybory kosmetyczne, 
do higieny i pielęgnacji urody, Szczotki, Szczotki złuszcza-
jące, Szczotki kąpielowe, Szczotki do włosów, Grzebienie, 
Aplikatory do kosmetyków, Aplikatory do makijażu, Artykuły 
do czyszczenia zębów, Gąbki, Gąbki kosmetyczne, Grzeby-
ki do rzęs, Kosmetyczki [wyposażone], Miski do farbowania 
włosów, Myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, Myjki złusz-
czające do skóry ciała, Pędzle kosmetyczne, Piankowe sepa-
ratory palców u nóg, do użytku podczas pedicure, Pojem-
niki do przechowywania akcesoriów do włosów do użytku 
w gospodarstwie domowym, Pojemniki na kosmetyki, 

Pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów 
toaletowych, Przybory do celów kosmetycznych, Przyrządy 
do demakijażu, Przyrządy ręczne do nakładania kosmety-
ków, Puderniczki [pojemniczki], Puste pojemniki-rozpylacze, 
Rękawice do peelingu, Rozpylacze do perfum, Stojaki do gą-
bek do makijażu, Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do higie-
ny osobistej, Szczoteczki do oczyszczania skóry, Urządzenia 
elektryczne do demakijażu, Rozpylacze do perfum [ato-
mizery], Pędzle do farbowania włosów, Szczotki-masażery 
do mycia włosów, Pojemniki na płyny, puste, do użytku do-
mowego, Stojaki do przyborów do golenia, Butelki do picia, 
Butelki izolowane, termosy, 24 Tekstylne artykuły kąpielowe, 
Myjki do twarzy, Rękawice-myjki do użytku toaletowego, Rę-
kawice kąpielowe, Ściereczki do usuwania makijażu, Tekstyl-
ne myjki do twarzy, Tekstylne ręczniki do twarzy, Ręczniki, 
Ściereczki do mycia ciała [inne niż do celów medycznych], 
Ręczniki-turbany do suszenia włosów, 26 Czepki do farbo-
wania włosów, Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artyku-
ły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy.

(210) 551603 (220) 2023 01 21
(731) AGROBAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.09, 24.15.01, 24.15.15
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy 
lecznicze do żywności dla zwierząt, Białkowe suplementy 
dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Mineral-
ne suplementy diety dla zwierząt, Pasza lecznicza dla zwie-
rząt, Witaminy dla zwierząt, Dodatki antybiotykowe do pasz 
dla zwierząt, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,  
31 Karmy i pasze dla zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, 
Pasza dla zwierząt tucznych, Mieszanka paszowa dla zwie-
rząt, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Wzbogacane sub-
stancje odżywcze dla zwierząt, Preparaty zbożowe będące 
paszą dla zwierząt, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, Usługi 
informacyjne w zakresie rolnictwa, Doradztwo dotyczące 
żywienia zwierząt, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt.

(210) 551604 (220) 2023 01 21
(731) KULCZYK DARIA CAPITAL, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) MOORWAY
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Pasze zbożowe dla 
zwierząt, Algarobilla [pasza dla zwierząt], Drożdże do pasz 
dla zwierząt, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Wzboga-
cane substancje odżywcze dla zwierząt, Artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domo-
wych, Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma dla zwierząt 
domowych, Kasze dla drobiu, Kości dla psów, Pasze w puszce 
zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, Po-
karm dla zwierząt domowych, Produkty do tuczenia zwie-
rząt, Przetworzone produkty z kukurydzy do spożycia przez 
zwierzęta, Smakołyki dla ptaków, jadalne, Ziarna przetwo-
rzone do spożycia przez zwierzęta, Żywność na bazie owsa 
przeznaczona dla zwierząt, Mączka dla zwierząt, Napoje dla 
zwierząt domowych, Spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt, Proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt.
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(210) 551605 (220) 2023 01 21
(731) MACHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZANATURE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.24
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kosmetyki, Kosmetyki nie-
lecznicze, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
do paznokci, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki 
w postaci płynów, Podkłady do makijażu, Preparaty do ma-
kijażu twarzy i ciała, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Błysz-
czyki do ust, Błyszczyki do ust [kosmetyki], Odżywki do ust, 
Bazy do ust neutralizujące odcień ust, Róż do ust, Kosmety-
ki do brwi, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki w gotowych 
zestawach, Kremy kosmetyczne, Lakiery do paznokci, Zmy-
wacze do paznokci, Puder do makijażu, Mleczko kosme-
tyczne, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Ołówki 
[kredki] kosmetyczne, Ołówki do brwi, Pomadki do ust, Po-
mady do celów kosmetycznych, Pomady do włosów, Ko-
smetyki do rzęs, Tusze do rzęs, Farba do rzęs, Rzęsy sztucz-
ne, Kleje do mocowania sztucznych rzęs, Szminki 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 koloryzujące 
do brwi, Wydłużające tusze do rzęs, Puder do brwi, Brwi 
(Ołówki do -), Żel do brwi, Tusz do brwi, Pianki do włosów, 
Peeling w żelu, Peeling do stóp, Nielecznicze peelingi 
do twarzy, Peelingi złuszczające do twarzy, Peelingi złusz-
czające do rąk, Peelingi złuszczające do stóp, Preparaty 
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], Preparaty 
złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], Balsam 
do ciała, Balsam do włosów, Balsamy do celów kosmetycz-
nych, Balsamy do opalania, Balsamy do rąk, Balsamy do stóp 
(Nielecznicze -), Balsamy do ust, Preparaty do mycia i pielę-
gnacji ciała, Odżywki do włosów, Płyny do pielęgnacji wło-
sów, Olejki do celów kosmetycznych, Suche szampony, 
Szampony, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
Chusteczki do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone 
mieszankami oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki nasą-
czane preparatami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone 
preparatem do oczyszczania skóry, Preparaty do demakija-
żu, Preparaty do depilacji, Maski do pielęgnacji włosów, Ma-
seczki do ciała, Maseczki do twarzy, Maseczki do skóry [ko-
smetyki], Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, 
Peelingi złuszczające do ciała, Woda micelarna, Masło 
do ciała, Kremy do ciała, Żele do ciała, Balsamy do ciała, Pro-
dukty perfumeryjne, Perfumy, Woda toaletowa, Mgiełki 
do ciała, 14 Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Biżute-
ria z metali szlachetnych, Biżuteria z metali nieszlachetnych, 
Biżuteria z tworzyw sztucznych, Perły [biżuteria], Biżuteria 
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Imitacje biżute-
rii, Ozdoby [biżuteria], Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżu-
teria] do użytku osobistego, Akcesoria do biżuterii, Branso-
letki [biżuteria], Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], 
Broszki [biżuteria], Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria], Zawieszki 

[biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Obrączki ślubne, Spinki 
do mankietów i krawatów, Pudełka na biżuterię [szkatułki 
lub puzderka], Szkatułki na biżuterię wykonane z metali nie-
szlachetnych, Szkatułki na biżuterię wykonane z metali szla-
chetnych, 18 Skórzane torebki, Portmonetki skórzane, Wa-
lizki skórzane, Portfele skórzane, Sakiewki skórzane, Skórza-
ne smycze, Aktówki [wyroby skórzane], Skórzane walizki 
podróżne, Skórzane torby na zakupy, Zestawy podróżne 
[wyroby skórzane], Torby podróżne [wyroby skórzane], Skó-
rzane aktówki na dokumenty, Skórzane etui na karty, Skó-
rzane etui na karty kredytowe, Skórzane portfele na karty 
kredytowe, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielę-
gnacji urody, Aplikatory do kosmetyków, Aplikatory do ma-
kijażu, Gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, Gąbki 
do ciała, Gąbki do kąpieli, Grzebienie, Grzebienie do wło-
sów, Grzebyki do rzęs, Kosmetyczki podróżne [wyposażo-
ne], Kosmetyczki [wyposażone], Kosmetyczki z przyborami 
toaletowymi, Pędzelki do makijażu, Pędzelki do ust, Pędzle 
kosmetyczne, Przybory do celów kosmetycznych, Przyrzą-
dy do demakijażu, Przyrządy do drapania skóry głowy, 
26 Chusty do włosów, Dekoracyjne akcesoria do włosów, 
Elastyczne opaski do włosów, Elastyczne wstążki do wło-
sów, Frotki do włosów, Gumki do kucyków, Gumki do wło-
sów, Klamry do włosów, Kokardy do włosów, Ozdoby do wło-
sów w formie grzebieni, Ozdoby do włosów w postaci opa-
sek do zawijania włosów, Przepaski do włosów, Spinki 
do kręcenia włosów, Spinki do włosów, Spinki [wsuwki] 
do włosów, Spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów], Wał-
ki do włosów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
świadczone również online, następujących towarów: środki 
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, preparaty 
do makijażu twarzy i ciała, podkłady do makijażu, peelingi 
do twarzy [kosmetyki], błyszczyki do ust, błyszczyki do ust 
[kosmetyki], odżywki do ust, bazy do ust neutralizujące od-
cień ust, róż do ust, kosmetyki do brwi, zestawy kosmety-
ków, kosmetyki w gotowych zestawach, kremy kosmetycz-
ne, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, puder 
do makijażu, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe 
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki 
do brwi, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycz-
nych, pomady do włosów, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, 
farba do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucz-
nych rzęs, szminki 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, pre-
paraty koloryzujące do brwi, wydłużające tusze do rzęs, pu-
der do brwi, brwi (Ołówki do -), żel do brwi, tusz do brwi, 
pianki do włosów, peeling w żelu, peeling do stóp, nielecz-
nicze peelingi do twarzy, peelingi złuszczające do twarzy, 
peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, 
preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], pre-
paraty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], bal-
sam do ciała, balsam do włosów, balsamy do celów kosme-
tycznych, balsamy do opalania, balsamy do rąk, balsamy 
do stóp (Nielecznicze -), balsamy do ust, preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, odżywki do włosów, płyny do pielę-
gnacji włosów, olejki do celów kosmetycznych, suche 
szampony, szampony, chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usu-
wania makijażu, chusteczki do twarzy, chusteczki jednora-
zowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, 
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chus-
teczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, pre-
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paraty do demakijażu, preparaty do depilacji, maski do pie-
lęgnacji włosów, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, 
maseczki do skóry [kosmetyki], Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej, świadczone również online, następujących 
towarów: peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, 
peelingi złuszczające do ciała, woda micelarna, masło 
do ciała, kremy do ciała, żele do ciała, balsamy do ciała, pro-
dukty perfumeryjne, perfumy, woda toaletowa, mgiełki 
do ciała, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria 
z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, 
biżuteria z tworzyw sztucznych, perły [biżuteria], biżuteria 
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje biżute-
rii, ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżute-
ria] do użytku osobistego, akcesoria do biżuterii, bransoletki 
[biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], 
broszki [biżuteria], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], zawieszki 
[biżuteria], pierścionki [biżuteria], obrączki ślubne, spinki 
do mankietów i krawatów, pudełka na biżuterię [szkatułki 
lub puzderka], szkatułki na biżuterię wykonane z metali nie-
szlachetnych, szkatułki na biżuterię wykonane z metali szla-
chetnych, skórzane torebki, portmonetki skórzane, walizki 
skórzane, portfele skórzane, sakiewki skórzane, skórzane 
smycze, aktówki [wyroby skórzane], skórzane walizki po-
dróżne, skórzane torby na zakupy, zestawy podróżne [wy-
roby skórzane], torby podróżne [wyroby skórzane], skórza-
ne aktówki na dokumenty, skórzane etui na karty, skórzane 
etui na karty kredytowe, skórzane portfele na karty kredy-
towe, przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji uro-
dy, aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, gą-
beczki do nakładania makijażu na twarz, gąbki do ciała, 
gąbki do kąpieli, grzebienie, grzebienie do włosów, grzeby-
ki do rzęs, kosmetyczki podróżne [wyposażone], kosme-
tyczki [wyposażone], kosmetyczki z przyborami toaletowy-
mi, pędzelki do makijażu, pędzelki do ust, pędzle kosme-
tyczne, przybory do celów kosmetycznych, przyrządy 
do demakijażu, przyrządy do drapania skóry głowy, chusty 
do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne 
opaski do włosów, elastyczne wstążki do włosów, frotki 
do włosów, gumki do kucyków, gumki do włosów, klamry 
do włosów, kokardy do włosów, ozdoby do włosów w for-
mie grzebieni, ozdoby do włosów w postaci opasek do za-
wijania włosów, przepaski do włosów, spinki do kręcenia 
włosów, spinki do włosów, spinki [wsuwki] do włosów, spin-
ki zatrzaskowe [akcesoria do włosów], wałki do włosów.

(210) 551611 (220) 2023 01 22
(731) KWINTA TOMASZ, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowny)
(540) POLSECCO
(510), (511) 33 Białe wino, Czerwone wino, Grzane wino, 
Japońskie słodkie wina z winogron zawierające ekstrakty 
z żeń-szenia i kory chinowca, Koreańskie tradycyjne wino 
ryżowe [makgeoli], Napoje zawierające wino [szprycer], 
Owocowe wino musujące, Piquette [wino z wytłoczyn wi-
nogronowych], Wino, Wino alkoholizowane, Wino amon-
tillado, Wino czerwone, Wino jeżynowe, Wino kuchenne, 
Wino musujące, Wino owocowe, Wino śliwkowe, Wino 
truskawkowe, Wino winogronowe, Winogronowe wino 
musujące, Żółte wino ryżowe, Wino z owocu woskownicy 
czerwonej, Wino z jeżyny koreańskiej [Bokbunjaju], Wino 
z eleuterokoku [Ogapiju].

(210) 551619 (220) 2023 01 20
(731) FOODWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W ZGODZIE Z NATURĄ ANATOL Kawa zbożowa 

KLASYCZNA 100% NATURY

(531) 02.01.04, 02.01.17, 11.03.04, 06.19.09, 05.07.02, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.10, 29.01.15

(510), (511) 30 Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, 
do wykorzystania jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe 
do użytku jako substytuty kawy, Ekstrakty kawy słodowej, 
Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Eks-
trakty z kawy, Esencje kawowe, Gotowa kawa i napoje na ba-
zie kawy, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeino-
wa, Kawa rozpuszczalna, Kawa słodowa, Koncentraty kawy, 
Mieszanki kawy i cykorii, Mieszanki kawy i słodu, Mieszanki 
kawy słodowej i kawy, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej 
i kawy, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie substytutów 
kawy, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty z cyko-
rii do stosowania jako substytuty kawy, Substytuty kawy.

(210) 551622 (220) 2023 01 23
(731) LESZCZYŃSKI WOJCIECH LOVE TRAVELS, Mrągowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Love Travels

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 18.05.01, 
18.05.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 02.09.01, 29.01.12

(510), (511) 39 Usługi biura turystycznego w celu rezerwa-
cji podróży, Usługi doradztwa turystycznego i informacji  
turystycznej.

(210) 551623 (220) 2023 01 20
(731) REBELSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AGILE REBELS
(510), (511) 35 Analiza zarządzania w biznesie, Analiza zy-
sków biznesowych, Doradztwo dotyczące korporacyjnej 
struktury przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Opracowywanie pomysłów dla ekonomii bizne-
su, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc biznesowa 
przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Usługi doradztwa bizne-
sowego, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów bizne-
sowych, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi za-
rządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, 
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Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym za-
kresie, 41 Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, 
Doradztwo w zakresie szkoleń, Kursy edukacyjne dotyczące 
projektowania, Kursy edukacyjne związane z automatyzacją, 
Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy szkole-
niowe, Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Kursy 
szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe 
w zakresie planowania strategicznego związanego z rekla-
mą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe 
w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe związane 
z analizą systemów, Kursy szkoleniowe związane z projekto-
waniem baz danych, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, 
Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, 
Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowa-
nie zjazdów w celach szkoleniowych, Podyplomowe kursy 
szkoleniowe, Podyplomowe kursy szkoleniowe związane 
ze studiami z zakresu zarządzania, Produkcja szkoleniowych 
filmów wideo, Produkowanie materiałów szkoleniowych roz-
prowadzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pu-
blikowanie materiałów multimedialnych online, Szkolenia 
biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Szko-
lenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Szkolenie w zakresie 
ćwiczeń grupowych, Szkolenie zaawansowane, Usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe, Usługi nauki na odległość świadczone 
online, Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych online.

(210) 551624 (220) 2023 01 20
(731) GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO 

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Generali Akcje Value
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 36 Usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210) 551625 (220) 2023 01 23
(731) PUSZKARZ DANIEL INSPIRIO, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) GWARA
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Serwowanie jedze-
nia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Obsłu-
ga gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami  
i transportem.

(210) 551627 (220) 2023 01 20
(731) REBELSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.10
(510), (511) 35 Analiza zarządzania w biznesie, Analiza zy-
sków biznesowych, Doradztwo dotyczące korporacyjnej 
struktury przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesem, Opracowywanie pomysłów dla ekono-
mii biznesu, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 

biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Usługi do-
radztwa biznesowego, Usługi inspekcji i unowocześniania 
procesów biznesowych, Usługi w zakresie strategii bizneso-
wych, Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwo-
ju przedsiębiorstw, Zarządzanie procesami biznesowymi 
i doradztwo w tym zakresie, 41 Akredytacja [certyfikacja] 
osiągnięć edukacyjnych, Doradztwo w zakresie szkoleń, 
Kursy edukacyjne dotyczące projektowania, Kursy eduka-
cyjne związane z automatyzacją, Kursy korespondencyjne, 
nauka na odległość, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w zakresie ba-
dań i rozwoju, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania 
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marke-
tingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju 
osobistego, Kursy szkoleniowe związane z analizą syste-
mów, Kursy szkoleniowe związane z projektowaniem baz 
danych, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Organizacja 
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizo-
wanie programów szkoleniowych, Organizowanie zjazdów 
w celach szkoleniowych, Podyplomowe kursy szkoleniowe, 
Podyplomowe kursy szkoleniowe związane ze studiami 
z zakresu zarządzania, Produkcja szkoleniowych filmów 
wideo, Produkowanie materiałów szkoleniowych rozpro-
wadzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pu-
blikowanie materiałów multimedialnych online, Szkolenia 
biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, 
Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Szkolenie 
w zakresie ćwiczeń grupowych, Szkolenie zaawansowane, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi nauki na odległość 
świadczone online, Usługi konsultacyjne w zakresie eduka-
cji biznesowej, Zapewnianie kursów szkoleniowych online.

(210) 551628 (220) 2023 01 20
(731) POLANO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Polano Meble
(510), (511) 20 Biurka i stoły, Drewniane półki i stojaki  
[meble], Drewniane skrzynie, Komody, Konsole, Kreden-
sy, toaletki, komody, Krzesła, Kufry [szafki], Ławy [meble], 
Łóżka, Łóżka drewniane, Materace, Meble, Meble domo-
we wykonane z drewna, Meble drewniane, Regały, Regały 
drewniane [meble], Skrzynie, Stelaże do łóżek, Szafki, Szafki 
nocne, Szafy, Witryny.

(210) 551631 (220) 2023 01 23
(731) TOKARZ GRZEGORZ, Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMAR NIE SIADA



74 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT7/2023

(531) 03.13.07, 03.13.24, 24.01.09, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.12, 03.13.02

(510), (511) 4 Parafina zawierająca środek odstraszający owa-
dy, Parafina.

(210) 551636 (220) 2023 01 20
(731) ZAWISTOWSKI BARTŁOMIEJ BZ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słomiana Pracownia

(531) 26.01.01, 26.01.18, 05.07.02, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 551643 (220) 2023 01 23
(731) GRZEŚ MARCIN, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁOWIESKIE DREZYNY

(531) 27.05.01, 18.01.01, 18.01.11, 18.01.23, 03.04.04, 03.04.05, 
03.04.22, 03.04.24, 05.03.02, 05.03.13, 05.03.15, 07.01.24, 
07.05.10, 26.05.02, 26.05.03, 26.05.12, 26.05.15, 26.05.16, 
26.05.18, 26.05.99, 26.13.25, 26.11.08, 26.11.09, 26.01.01, 
26.01.05

(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
turystyki, w szczególności w zakresie przewozów turystycz-
nych drezynami, Sprzedaż gadżetów reklamowych i towarów 
takich jak: mapy turystyczne, albumy z fotografiami, naklejki, 
przybory piśmienne, pocztówki i widokówki, plakietki tury-
styczne, kalendarze, podkładki pod kubek z papieru, tektury, 
korka, tworzyw sztucznych, magnesy, podkładki pod myszy 
komputerowe, etui na smartfony, smycze (paski do nosze-
nia), zakładki, modele drezyny, odzież z wyłączeniem odzieży 
do ochrony przed wypadkami lub urazami, nakrycia głowy, 
przypinki do odzieży metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
kubki, breloczki, przewodniki turystyczne, torby pamiątko-
we, plecaki, 39 Organizowanie przewozów turystycznych 
drezynami, Zwiedzanie turystyczne, Informacja turystycz-
na, Organizacja wycieczek turystycznych, Usługi rezerwacji 
podróży turystycznych, Usługi osobistych przewodników 
turystycznych, Rezerwacja miejsc na przewozy turystyczne 

drezynami, 41 Usługi rekreacyjne, Informacje o rekreacji, Or-
ganizowanie zajęć rekreacyjnych, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, 
Organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem.

(210) 551646 (220) 2023 01 23
(731) MAJEWSKI MARCIN, Grojec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) helove BALONY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01, 21.01.16
(510), (511) 28 Balony do gry, Balony na przyjęcia, Dekoracje 
świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne 
choinki, Dekoracje z balonów.

(210) 551647 (220) 2023 01 23
(731) MARTEC AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIEGER

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akce-
soriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie części samochodowych.

(210) 551649 (220) 2023 01 23
(731) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Kamagra
(510), (511) 5 Preparaty do ułatwiania stosunków seksual-
nych, Kapsułki ziołowe poprawiające sprawność seksualną 
u mężczyzn, Medyczne i farmaceutyczne preparaty do le-
czenia dysfunkcji seksualnych, Medyczne i farmaceutyczne 
preparaty zapobiegające powstawaniu dysfunkcji seksual-
nych, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posił-
ków zawierające dodatki odżywcze, Guma do żucia do ce-
lów medycznych, Intymne preparaty nawilżające, Lecznicze 
pastylki do ssania, Napoje witaminizowane, Napoje z dodat-
kami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, 
Odżywcze suplementy diety, Pastylki do ssania do celów 
farmaceutycznych, Preparaty androgenowe, Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety dla ludzi nieprze-
znaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Suplemen-
ty ziołowe, Żele do stymulacji seksualnej, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Preparaty farma-
ceutyczne zawierające kofeinę, Preparaty kofeinowe do sty-
mulacji, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Preparaty kofeinowe do celów medycznych.



Nr  ZT7/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 75

(210) 551655 (220) 2023 01 23
(731) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2D-Synth

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Przyrządy półprzewodnikowe, Półprzewodni-
ki, Urządzenia półprzewodnikowe, Elementy półprzewodni-
kowe, Półprzewodnikowe płytki strukturalne, Układy scalo-
ne, Płytki dla układów scalonych, Płytki półprzewodnikowe, 
40 Przetwarzanie płytek półprzewodnikowych, Produkcja 
płytek półprzewodnikowych na zamówienie, Produkcja 
na zamówienie elementów, urządzeń i obwodów półprze-
wodnikowych, 42 Projektowanie układów scalonych, Bada-
nia w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodni-
ków, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji półprze-
wodników, Usługi projektowania związane z układami sca-
lonymi, Usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów 
scalonych.

(210) 551670 (220) 2023 01 24
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) Neospasmina Extra. Najważniejszy jest spokój.
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 551675 (220) 2023 01 23
(731) DOMY AM7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pepi MADE IN POLAND

(531) 03.03.01, 03.03.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Torby-nosidełka niemowlęce, Wieszaki 
na torby, niemetalowe, Posłania dziecięce wykonane z ma-
teriału w postaci torby, Kosze niemetalowe, Kosze dla nie-
mowląt, Kosze niemetalowe [inne niż kosze na śmieci], Ko-
sze do przechowywania [meble], Kosze do noszenia dzieci, 
Kosze do spania dla niemowląt, Kosze do przechowywania, 
nie z metalu, Maty do spania, Maty do przewijania niemow-
ląt, Maty do drzemki [materace], Maty do kojców dziecię-
cych, Maty wyjmowane do zlewów, Maty dla dzieci do spa-
nia, Maty do drzemki [poduszki lub materace], Maty wielo-
krotnego użytku do przewijania niemowląt, Maty do spania 
z bambusa lub słomy, Karimaty, Bezpieczne łóżeczka dziecię-
ce, Łóżeczka dla małych dzieci, Łóżeczka dla dzieci, Łóżecz-
ka dziecięce, Łóżeczka koszyki dla dzieci, Leżaczki dziecięce 

typu bujaki, Materace, Materace piankowe, Materace pucho-
we z pierzem [piernaty], Ochraniacze na szczebelki do łóże-
czek dziecięcych, inne niż pościel, Ochraniacze na szczebelki 
do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, Osprzęt niemetalowy 
do łóżek, Poduszki, Poduszki bambusowe, Poduszki ciążowe, 
Poduszki dekoracyjne, Poduszki do karmienia niemowląt, 
Poduszki do podpierania do użytku w samochodowych fo-
telikach bezpieczeństwa dla dzieci, Poduszki do podpierania 
do użycia w siedzeniach dla dzieci, Poduszki do podpiera-
nia głowy, Poduszki do podpierania pleców, nie do celów 
medycznych, Poduszki [inne niż do użytku medycznego] 
do podpierania niemowląt w trakcie badania, Poduszki 
na siedzenia, Poduszki na siedzenia do krzeseł, Poduszki 
(obicia), Poduszki ozdobne, Poduszki wspierające szyję, Po-
duszki z wypełnieniem, Poduszki w kształcie litery U, Pościel, 
oprócz bielizny pościelowej, Przenośne kołyski, Przenośne 
łóżka dla niemowląt, Poduszki zapobiegające zsuwaniu się 
dla niemowląt, Wałki dla niemowląt, Zagłówki, Zagłówki 
do łóżek, Zagłówki dla niemowląt, Zagłówki kąpielowe, Za-
główki - poduszki dla niemowląt [podpórki], Przewijaki dla 
niemowląt, Krzesełka dla niemowląt, Meble dla niemowląt, 
Siedzenia przystosowane do niemowląt, Meble do przewi-
jania niemowląt, Stoliki do przewijania niemowląt, Poduszki 
utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, Bramki zabezpie-
czające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domo-
wych, Siedzenia dla dzieci, Meble do pokojów dziecinnych, 
Meble dla dzieci, Siedziska dla dzieci, Foteliki dziecięce, Łóżka 
dziecięce, Krzesełka kąpielowe dla małych dzieci, Dopasowa-
ne osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, Pościel do łó-
żeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], Poduszki 
do podpierania do użycia w samochodowych fotelikach 
bezpieczeństwa dla dzieci, Łóżeczko koszyk dla noworod-
ków, Przenośne łóżeczka koszyki dla noworodków, Organize-
ry do szuflad, Organizery wiszące do szafy, Skrzynie do prze-
chowywania [meble], Pudła do przechowywania [meble], 
Niemetalowe pudła do przechowywania, Akcesoria do prze-
chowywania ubrań, Półki do przechowywania [meble], Seg-
menty do przechowywania [meble], Niemetalowe pojemni-
ki do przechowywania, Ochronne pojemniki z materiałów 
niemetalowych do przechowywania towarów, Skrzynki 
na zabawki, Pudełka na zabawki [meble], Skrzynki i pudełka 
na zabawki, Meble, 24 Artykuły tekstylne do użytku w go-
spodarstwie domowym, Chusteczki tekstylne, Bielizna sto-
łowa i pościelowa, Chorągiewki tekstylne, Bielizna do celów 
domowych, Chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, 
Domowe artykuły tekstylne wykonane z materiałów nietka-
nych, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, Etykiety 
z materiału tekstylnego, Etykiety z materiałów tekstylnych, 
Falbany, Futerały tekstylne na koszule nocne, Kocyki do owi-
jania niemowląt, Materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy 
wystroju wnętrz], Narzuty (pokrowce na meble), Pokrowce 
i narzuty na meble, Pokrowce ochronne na siedzenia mebli, 
Powlekane tekstylia, Ręczniki tekstylne do suszenia włosów, 
Tekstylia, Tekstylne chusteczki do nosa, Kocyki dla niemow-
ląt [rożki], Koce wełniane, Koce jedwabne, Koce bawełnia-
ne, Koce piknikowe, Koce na kanapę, Koce dla niemowląt, 
Koce do łóżeczek dziecięcych, Jedwabne koce na łóżka, 
Koce [podkłady] na materace, Koce do użytku na wolnym 
powietrzu, Bielizna pościelowa i koce, Koce dla zwierząt 
domowych, Materiały tkane do mebli, Pokrowce na krzesła, 
Pokrycia na meble z tkanin, Tekstylne pokrowce ochronne 
na meble, Pościel jako materiały tekstylne, Ręczniki, Ręczniki 
[duże, kąpielowe], Ręczniki wykonane z materiałów tekstyl-
nych, Tekstylne artykuły kąpielowe, Frotte, Baldachimy nad 
łóżeczka dziecięce, Bielizna frotowa, Bielizna pościelowa dla 
niemowląt, Kapy na łóżka, Kapy na łóżka z bawełny, Kapy 
na łóżka ze sztucznych włókien, Artykuły tekstylne do użyt-
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ku jako pościel, Baldachimy (bielizna pościelowa), Baldachi-
my do łóżek, Bielizna pościelowa i stołowa, Kocyki dziecię-
ce, Kołdry, Kołdry do łóżek, Kołdry frotte, Kołdry [poszwy], 
Kołdry [przykrycia], Kołdry półpuchowe, Kołdry puchowe, 
Kołdry wypchane gęsim pierzem, Kołdry wypchane gęsim 
puchem, Kołdry wypełnione jedwabiem, Kołdry wypełnione 
piórami, Kołdry z materiałów tekstylnych, Kołdry zawierające 
materiały wypełniające, Kołdry zawierające syntetyczne ma-
terią wypełniające, Lambrekiny z tkaniny na łóżko, Lambreki-
ny [falbany do łóżek], Łóżka (Narzuty na -), Narzuty, Narzuty 
do łóżeczek dziecięcych, Łóżka (kapy na -) [narzuty], Narzuty 
na łóżka, Narzuty na łóżka z lambrekinem, Narzuty na łóżko, 
Narzuty pikowane, Narzuty pikowane [artykuły pościelo-
we], Narzuty pikowane na łóżka, Narzuty puchowe [kołdry], 
Narzuty trykotowe, Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], 
Ozdobne poszewki na poduszki, Podkłady na łóżko, Pokrow-
ce na materace [inne niż dla osób niekontrolujących czynno-
ści fizjologicznych], Pokrowce na poduszki, Pokrycie na ma-
terace, Poszewki na kołdry, Poszewki na poduszki, Poszew-
ki na poduszki do spania, Poszewki na poduszki [poszwy 
na poduszki], Poszwy na kołdry, Poszwy na kołdry i kołdry 
puchowe, Poszwy na kołdry puchowe, Poszwy na poduszki, 
Profilowane prześcieradła, Prześcieradła, Prześcieradła do łó-
żeczek dziecięcych, Prześcieradła do wyścielania śpiworów, 
Prześcieradła na łóżka, Prześcieradła na łóżka z lambrekinem, 
Przykrycia na łóżka, Prześcieradła z tworzywa sztucznego 
[nieprzeznaczone dla osób bez kontroli czynności fizjolo-
gicznych], Przykrycia na łóżko pikowane, Puchowe narzuty 
[przykrycia], Śpiworki dla niemowląt, Śpiworki z kapturem 
dla niemowląt, Śpiwory, Tekstylne poszwy na kołdry, Wkładki 
do śpiwora, Tkaniny pościelowe w formie śpiworów, Wsypy 
(pokrowce na materace i poduszki), Bielizna domowa, w tym 
ręczniki do twarzy, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, 
Duże ręczniki, Duże ręczniki kąpielowe, Flanela sanitarna, 
Prześcieradła kąpielowe, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), 
Ręczniki bawełniane, Ręczniki dla dzieci, Ręczniki do rąk, 
Ręczniki do rąk wykonane z materiałów tekstylnych, Ręczniki 
kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki kąpielowe do owi-
jania, Ręczniki [tekstylne] dla małych dzieci, Ręczniki [tekstyl-
ne] dla niemowląt, Ściereczki do mycia ciała z tekstylnych 
materiałów tkanych [inne niż do celów medycznych], Ście-
reczki do mycia ciała z materiałów tekstylnych nietkanych 
[inne niż do celów medycznych], Ściereczki do mycia ciała 
[inne niż do celów medycznych], Ręczniki z kapturem, Torby 
na śpiwory [specjalnie przystosowane], Pokrowce na kana-
py, Wsypy [pokrowce na materace], Płótno do przewijania  
niemowląt.

(210) 551682 (220) 2023 01 23
(731) SMUDA GEORG, Dobrzeń Mały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sankt Urban Cella Vinaria

(531) 05.07.10, 05.13.07, 05.13.10, 02.01.03, 02.01.16, 02.01.23, 
27.05.01, 27.05.04, 29.01.13

(510), (511) 33 Alkoholowe ekstrakty owocowe, Alkoholo-
we koktajle owocowe, Aperitify na bazie napojów alkoholo-
wych, Aperitify na bazie wina, Gorzkie nalewki alkoholowe 
jako aperitif, Gotowe koktajle alkoholowe, Gotowe koktajle 
na bazie wina, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, Japoński słodki napój alkoholowy na bazie ryżu [shiro-
-zake], Koktajle, Koktajle alkoholowe w formie schłodzonej 
żelatyny, Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Mieszanki 
koktajli alkoholowych, Napoje alkoholowe aromatyzowane, 
Napoje alkoholowe na bazie herbaty, Napoje alkoholowe 
na bazie kawy, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alko-
holowe zawierające owoce, Napoje energetyczne zawiera-
jące alkohol, Napoje na bazie rumu, Napoje na bazie wina, 
Poncz z wina, Poncz z rumem, Napoje zawierające wino 
[szprycer], Napoje na bazie wina, soków owocowych i wody 
gazowanej, Poncze alkoholowe, Sangria, Wina, Wino, Wino 
winogronowe, Winogronowe wino musujące, Wino musu-
jące, Wina musujące, Wina grzane, Wino kuchenne, Grzane 
wino, Czerwone wino, Wino czerwone, Białe wino, Wina al-
koholowe, Wina wzmacniane, Wina stołowe, Wina różowe, 
Wino alkoholizowane, Wino owocowe, Wino truskawkowe, 
Słodkie wina, Wino jeżynowe, Wino śliwkowe, Wina niemu-
sujące, Wino amontiliado, Wina deserowe, Piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], Wina naturalnie musujące, 
Owocowe wino musujące, Musujące białe wina, Musujące 
wina czerwone, Żółte wino ryżowe, Wino z eleuterokoku 
[Ogapiju], Wina o obniżonej zawartości alkoholu, Wino z je-
żyny koreańskiej [Bokbunjąju], Koreańskie tradycyjne wino 
ryżowe [makgeoli], Wino z owocu woskownicy czerwonej, 
Wina o chronionej nazwie pochodzenia, Japońskie słodkie 
wina z winogron zawierające ekstrakty z żeń-szenia i kory 
chinowca, Likiery, Alkohol ryżowy, Alkohole destylowane, 
Miód pitny, Likiery ziołowe, Wymieszane napoje alkoholo-
we, Cydr słodki, Cydr wytrawny, Brandy, Dżin, Rum, Wódka, 
Wiśniówka, Whisky słodowa, Whisky, Sznaps, Pitne alkohole 
wysokoprocentowe, 35 Organizacja działalności gospodar-
czej, Planowanie działalności gospodarczej, Promowanie 
działalności gospodarczej, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą, Zarządzanie działalnością handlową, Reklama, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących 
towarów: środki do klarowania wina, preparaty do klarowa-
nia wina, środki chemiczne do fermentacji wina, środki che-
miczne do użytku w produkcji wina, tłocznie do wina, prasy 
do wina, prasy do wina [maszyny], noże do otwierania wina, 
chłodziarki do wina, elektryczne, elektryczne chłodziarki 
wina do użytku domowego, kadzie drewniane do zlewania 
wina, kieliszki do wina, otwieracze do wina, aeratory do wina, 
wylewki do wina, wiaderka do chłodzenia wina, degustatory 
do wina [pipety], urządzenia do schładzania wina, chochle 
do serwowania wina, pompki próżniowe do wina, karafki 
[do wina lub do wody], podstawki pod butelki wina, z me-
tali szlachetnych, usługi informacji handlowej w zakresie 
wina, alkoholowe ekstrakty owocowe, alkoholowe koktajle 
owocowe, aperitify na bazie napojów alkoholowych, aperi-
tify na bazie wina, gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, 
gotowe koktajle alkoholowe, gotowe koktajle na bazie wina, 
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, japoński 
słodki napój alkoholowy na bazie ryżu [shiro-zake], koktajle, 
koktajle alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, koktajle 
alkoholowe zwierające mleko, mieszanki koktajli alkoholo-
wych, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje alkoho-
lowe na bazie herbaty, napoje alkoholowe na bazie kawy, 
napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe zawierają-
ce owoce, napoje energetyczne zawierające alkohol, napoje 
na bazie rumu, napoje na bazie wina, poncz z wina, poncz 
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z rumem, napoje zawierające wino [szprycer], napoje na ba-
zie wina, soków owocowych i wody gazowanej, poncze alko-
holowe, sangria, wina, wino, wino winogronowe, winogro-
nowe wino musujące, wino musujące, wina musujące, wina 
grzane, wino kuchenne, grzane wino, czerwone wino, wino 
czerwone, białe wino, wina alkoholowe, wina wzmacnia-
ne, wina stołowe, wina różowe, wino alkoholizowane, wino 
owocowe, wino truskawkowe, słodkie wina, wino jeżynowe, 
wino śliwkowe, wina niemusujące, wino amontillado, wina 
deserowe, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], 
wina naturalnie musujące, owocowe wino musujące, musu-
jące białe wina, musujące wina czerwone, żółte wino ryżowe, 
wino z eleuterokoku [ogapiju], wina o obniżonej zawartości 
alkoholu, wino z jeżyny koreańskiej [bokbunjaju], koreańskie 
tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], wino z owocu woskow-
nicy czerwonej, wina o chronionej nazwie pochodzenia, 
japońskie słodkie wina z winogron zawierające ekstrakty 
z żeń-szenia i kory chinowca, likiery, alkohol ryżowy, alko-
hole destylowane, miód pitny, likiery ziołowe, wymieszane 
napoje alkoholowe, cydr słodki, cydr wytrawny, brandy, dżin, 
rum, wódka, wiśniówka, whisky słodowa, whisky, sznaps, pit-
ne alkohole wysokoprocentowe, 41 Degustacje win [usługi 
rozrywkowe], Degustacje win [usługi edukacyjne], Rozryw-
ka związana z degustacją wina, Imprezy z degustacją win 
w celach edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie de-
gustacji wina do celów edukacyjnych, Organizacja i przepro-
wadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Szkoły 
dla kelnerów specjalizujących się w podawaniu win, Publi-
kowanie materiałów drukowanych związanych z francuskimi 
winami, Rozrywka teatralna, Rozrywka filmowa, Organizo-
wanie rozrywki, Dyskoteki, Administrowanie [organizacja] 
działalnością kulturalną, Organizowanie lokalnych wydarzeń 
kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozryw-
kowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kultu-
ralnych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie 
festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali 
w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach roz-
rywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, 
Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organi-
zowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie festynów 
w celach kulturalnych, Organizacja webinariów, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie imprez 
rekreacyjnych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyj-
nych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, 
Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Prowadze-
nie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez kulturalnych, 
Rozrywka.

(210) 551693 (220) 2023 01 24
(731) LENCZEWSKI TOMASZ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Globvent
(510), (511) 42 Projektowanie i opracowywanie systemów 
do wytwarzania energii regeneracyjnej, Projektowanie 
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, Projektowanie 
i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, Pro-
jektowanie i planowanie techniczne oczyszczalni wody, 
Projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dzie-
dzinie gazu, wody i wody ściekowej, Projektowanie i plano-
wanie techniczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie 
konstrukcji, Przygotowywanie rysunków technicznych, Ry-
sowanie konstrukcji, Sporządzanie rysunków technicznych, 
Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Usługi doradcze 
związane z wydajnością energetyczną, Usługi kreślarskie 

w postaci rysunku technicznego, Usługi pomiaru przepły-
wu powietrza, Doradztwo techniczne związane z projek-
towaniem, Projektowanie techniczne, Projektowanie tech-
niczne i doradztwo, Rysunek techniczny, Usługi doradcze 
w zakresie projektowania, Usługi inżynieryjne w dziedzinie 
technologii energetycznej, Usługi inżynieryjne związane 
z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, Usługi 
projektowania technicznego wspomaganego komputero-
wo, Usługi w zakresie projektowania technicznego, Usługi 
w zakresie rysunku technicznego, Usługi w zakresie wspo-
maganego komputerem projektowania technicznego, 
Usługi w zakresie wspomaganego komputerem projek-
towania i rysunku technicznego, Doradztwo projektowe, 
Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Do-
radztwo w zakresie projektów technologicznych, Projekto-
wanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie 
ogrzewania, Projektowanie rurociągów, Usługi projekto-
wania na zamówienie, Usługi projektowania technicznego 
związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, Usługi 
projektowania technicznego związane z urządzeniami i in-
stalacjami sanitarnymi, Usługi projektowania techniczne-
go związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, 
Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami 
do ogrzewania, Usługi projektowania układu dla czystych 
pomieszczeń, Usługi projektowania w zakresie tworzenia 
sieci, Usługi w zakresie planowania i projektowania układu 
dla czystych pomieszczeń, Usługi w zakresie projektowania 
komputerowego, Usługi w zakresie projektowania wspo-
maganego komputerowo, Usługi w zakresie projektowania, 
Audyt energetyczny, Badania i opracowywanie projektów 
technicznych, Doradztwo technologiczne w zakresie pro-
dukcji i używania energii, Doradztwo w zakresie oszczęd-
ności energii, Opracowywanie procesów przemysłowych, 
Opracowywanie projektów technicznych, Planowanie 
projektów technicznych, Prace inżynieryjne, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie dynamiki płynów, Projektowanie 
i opracowywanie produktów inżynieryjnych, Projektowa-
nie naukowe i technologiczne, Prowadzenie badań i opra-
cowywanie projektów technicznych, związane z wykorzy-
stywaniem naturalnych źródeł energii, Przemysłowe analizy 
i usługi badawcze, Przygotowywanie raportów dotyczą-
cych badań technologicznych, Sporządzanie raportów do-
tyczących badań technicznych, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, Usługi doradztwa technologicznego 
w dziedzinie generowania energii alternatywnych, Usługi 
opracowywania projektów technicznych, Usługi w zakresie 
badań przemysłowych, Doradztwo techniczne, Pomiary 
inżynieryjne, Przygotowywanie raportów technicznych, 
Sporządzanie raportów technicznych, Usługi doradcze 
w zakresie inżynierii przemysłowej, Usługi inżynieryjne dla 
branży gazowniczej, Usługi inżynieryjne oraz usługi inży-
nieryjne wspomagane komputerowo, Usługi projektowa-
nia konstrukcji tymczasowych, Usługi w zakresie doradz-
twa technicznego, Badania dotyczące projektowania, Pla-
nowanie projektu, Projektowanie maszyn przemysłowych, 
Projektowanie maszyn specjalistycznych, Projektowanie 
modeli matematycznych, Projektowanie modeli symulo-
wanych komputerowo, Sporządzanie raportów dotyczą-
cych projektowania, Sporządzanie raportów projektowych, 
Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi pro-
jektowania technicznego związane z elektrowniami, Usługi 
projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie 
projektów budowlanych, Usługi w zakresie przemysłowego 
projektowania technicznego, Doradztwo technologiczne, 
Profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, Profe-
sjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej 
w budynkach, Sporządzanie projektów i opracowywa-
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nie systemów fotowoltaicznych, Sporządzanie raportów 
technologicznych, Konsultacja techniczna w dziedzinie 
inżynierii środowiska, Analizy wykonalności projektu, 
Usługi technologiczne w zakresie projektowania, Usługi 
w zakresie komputerowego projektowania części i form, 
Usługi w zakresie projektowania budynków, Usługi w za-
kresie projektowania infrastruktury technicznej, Doradztwo 
w zakresie technologii filtracji, Sporządzanie raportów do-
tyczących badań naukowych, Usługi projektowe w zakresie 
systemów HVAC, Usługi projektowe w zakresie systemów 
rekuperacji ciepła, Usługi projektowe w zakresie instalacji 
do odzysku energii cieplnej w przemyśle produkcji papieru, 
Usługi projektowe w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, 
Usługi projektowe w zakresie instalacji grzewczych, Usługi 
projektowe w zakresie instalacji chłodniczych, Usługi pro-
jektowe w zakresie instalacji sprężonego powietrza, Usługi 
projektowe w zakresie instalacji przesyłowych branży ener-
getycznej, Usługi projektowe w zakresie instalacji klimaty-
zacyjnych w pomieszczeniach elektrycznych.

(210) 551694 (220) 2023 01 24
(731) JAKUBOWSKI MATEUSZ LUCKY BRICK, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LUCKY BRICK
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
online w zakresie zabawek, 41 Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka/edukacja].

(210) 551701 (220) 2023 01 24
(731) ZDANOWSKI ROBERT, Barcice Drwalewskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biały Kruk

(531) 03.07.12, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Wina, Wina musujące, Słodkie wina, Wina al-
koholowe, Białe wino, Musujące białe wina, Musujące wina 
czerwone, Czerwone wino, Wina deserowe, Wina grzane, 
Grzane wino, Cydr, Cydr słodki, Cydr wytrawny, Napoje alko-
holowe z owoców, Napoje alkoholowe zawierające owoce, 
Napoje na bazie wina, Owocowe wino musujące, Likiery, 
Miód pitny, Brandy, Wina naturalnie musujące, Wina niemu-
sujące, Wina Różowe, Wina stołowe, Wina wzmacniane, Wino 
alkoholizowane, Wino czerwone, Wino jeżynowe, Wino mu-
sujące, Wino owocowe, Wino winogronowe, Winogronowe 
wino musujące, Wiśniówka, Kirsz [alkohol na bazie wiśni], 
Gruszecznik [napój alkoholowy], Alkohole wysokoprocento-
we [napoje].

(210) 551708 (220) 2023 01 24
(731) GREEN THERAPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)

(540) WeeDoctor
(510), (511) 5 Konopie indyjskie do celów medycznych, 
Marihuana do celów medycznych, Kapsułki do celów 
leczniczych, Preparaty medyczne, Dodatki witamino-
we, Krople witaminowe, Mieszane preparaty witamino-
we, 44 Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej  
[medyczne], Usługi informacji medycznej świadczo-
ne za pośrednictwem Internetu, Usługi klinik zdrowia  
[medyczne], Usługi informacyjne w zakresie opieki me-
dycznej, Usługi medyczne, Usługi pomocy medycznej, 
Usługi poradnictwa medycznego, Usługi w zakresie lecze-
nia medycznego.

(210) 551720 (220) 2023 01 24
(731) M-CORE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.02.01, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 Administracja serwerów, Doradztwo, 
konsultacje i informacja w zakresie technologii informa-
cyjnych, Zarządzanie projektami w zakresie technologii 
informacyjnych, Projektowanie infrastruktury informa-
tycznej na rzecz osób trzecich, Chmura obliczeniowa, 
Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, Programowanie oprogramo-
wania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytko-
wania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania ope-
racyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Monitoring 
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdal-
nego, Monitoring systemów sieciowych, Usługi migracji 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, 
Programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci 
i serwerów komputerowych, Programowanie komputero-
we w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania 
danych, Zdalne administrowanie serwerem, Zapewnianie 
wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci kompute-
rowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
Monitorowanie systemów komputerowych do celów bez-
pieczeństwa, Projektowanie i opracowywanie systemów 
bezpieczeństwa danych elektronicznych, Monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautory-
zowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
Programowanie aplikacji multimedialnych, Opracowywa-
nie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania 
treści multimedialnych, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci 
Web, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP].

(210) 551726 (220) 2023 01 24
(731) ENERGY HUNTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie do automatyki do-
mowej, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie 
do sterowania procesami, Oprogramowanie systemowe, 
11 Automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [za-
wory] do grzejników centralnego ogrzewania, Centralne 
instalacje klimatyzacyjne, Centralne urządzenia klimatyza-
cyjne, Elektryczne urządzenia do chłodzenia pomieszczeń, 
Elektryczne urządzenia do ogrzewania wody, Elektryczne 
klimatyzatory, Elektrycznie podgrzewane zbiorniki na gorą-
cą wodę, Elementy ogrzewania elektrycznego, Generatory 
pary, Instalacje do zaopatrywania w wodę, Instalacje do wen-
tylacji, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], 
Instalacje i urządzenia grzewcze, Instalacje klimatyzacyjne, 
Instalacje sanitarne, Instalacje wody gorącej, Klimatyzatory, 
Kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Kolektory sło-
neczne do celów grzewczych, Kolektory słoneczne z ruro-
wym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], 
Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły grzewcze, Lampy 
(urządzenia oświetleniowe), Piece do ogrzewania central-
nego, Piece [urządzenia grzewcze], Pompy ciepła, Przeno-
śne klimatyzatory, Sanitarne wyposażenie wodociągowe, 
Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], Urządzenia 
do dostarczania wody do celów sanitarnych, Urządzenia 
do dostarczania wody pitnej, Urządzenia do dystrybucji 
wody [automatyczne], Urządzenia do kontroli zaopatrzenia 
w wodę, Urządzenia do wytwarzania pary, Urządzenia do za-
opatrywania w wodę, Urządzenia do chłodzenia powietrza, 
Urządzenia do gotowania, Urządzenia do ogrzewania, Urzą-
dzenia do suszenia, Urządzenia do wentylacji, Urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, Urządzenia klimatyzacyjne, 
Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe LED, 
Wentylatory do systemów wentylacji, Zasobniki ciepłej 
wody, Zbiorniki na wodę, Termicznie stabilizowane rury po-
lipropylenowe do instalacji grzewczych, Kurki, Kurki do re-
gulowania przepływu wody, Kurki do instalacji sanitarnych, 
Odpowietrzniki do użytku z instalacjami do zaopatrywania 
w wodę, 35 Pomoc w organizowaniu działalności gospodar-
czej, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc 
w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, Pomoc w zakresie planowania działalności 
gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
handlową, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, Reklama i usługi reklamo-
we, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 37 Usługi 
hydrauliczne, Instalowanie kotłów, Instalowanie urządzeń 
sanitarnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wod-
no-kanalizacyjnych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, 41 Nauczanie i szkolenia, Organizacja szko-
leń, Organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, 
Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie szko-
leń handlowych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia personelu, 
Szkolenie z zakresu sprzedaży, Szkolenie zaawansowane, 
Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Usługi w zakre-
sie szkoleń handlowych.

(210) 551727 (220) 2023 01 24
(731) ŁUSZCZYK KRZYSZTOF ŁUKOMET, Całowanie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUL

(531) 27.05.01, 27.05.14
(510), (511) 6 Panele ogrodzeniowe metalowe, bramy me-
talowe, ogrodzenia metalowe, panele metalowe ozdobne, 
dekoracyjne.

(210) 551731 (220) 2023 01 24
(731) ENERGY HUNTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EPLOO
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie do automatyki do-
mowej, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie 
do sterowania procesami, Oprogramowanie systemowe, 
11 Automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [za-
wory] do grzejników centralnego ogrzewania, Centralne 
instalacje klimatyzacyjne, Centralne urządzenia klimatyza-
cyjne, Elektryczne urządzenia do chłodzenia pomieszczeń, 
Elektryczne urządzenia do ogrzewania wody, Elektryczne 
klimatyzatory, Elektrycznie podgrzewane zbiorniki na gorą-
cą wodę, Elementy ogrzewania elektrycznego, Generatory 
pary, Instalacje do zaopatrywania w wodę, Instalacje do wen-
tylacji, Instalacje i urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne], 
Instalacje i urządzenia grzewcze, Instalacje klimatyzacyjne, 
Instalacje sanitarne, Instalacje wody gorącej, Klimatyzatory, 
Kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Kolektory sło-
neczne do celów grzewczych, Kolektory słoneczne z ruro-
wym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], 
Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły grzewcze, Lampy 
(urządzenia oświetleniowe), Piece do ogrzewania central-
nego, Piece [urządzenia grzewcze], Pompy ciepła, Przeno-
śne klimatyzatory, Sanitarne wyposażenie wodociągowe, 
Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], Urządzenia 
do dostarczania wody do celów sanitarnych, Urządzenia 
do dostarczania wody pitnej, Urządzenia do dystrybucji 
wody [automatyczne], Urządzenia do kontroli zaopatrzenia 
w wodę, Urządzenia do wytwarzania pary, Urządzenia do za-
opatrywania w wodę, Urządzenia do chłodzenia powietrza, 
Urządzenia do gotowania, Urządzenia do ogrzewania, Urzą-
dzenia do suszenia, Urządzenia do wentylacji, Urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, Urządzenia klimatyzacyjne, 
Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe LED, 
Wentylatory do systemów wentylacji, Zasobniki ciepłej 
wody, Zbiorniki na wodę, Termicznie stabilizowane rury po-
lipropylenowe do instalacji grzewczych, Kurki, Kurki do re-
gulowania przepływu wody, Kurki do instalacji sanitarnych, 
Odpowietrzniki do użytku z instalacjami do zaopatrywania 
w wodę, 35 Pomoc w organizowaniu działalności gospodar-
czej, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc 
w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Pomoc w zakresie 
działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, Pomoc w zakresie planowania działalności 
gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
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handlową, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, Reklama i usługi reklamo-
we, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 37 Usługi 
hydrauliczne, Instalowanie kotłów, Instalowanie urządzeń 
sanitarnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wod-
no-kanalizacyjnych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń kli-
matyzacyjnych, 41 Nauczanie i szkolenia, Organizacja szko-
leń, Organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, 
Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie szko-
leń handlowych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia personelu, 
Szkolenie z zakresu sprzedaży, Szkolenie zaawansowane, 
Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Usługi w zakre-
sie szkoleń handlowych.

(210) 551732 (220) 2023 01 24
(731) STĘPIEŃ DARIUSZ, Oleśnica
(540) (znak słowny)
(540) Api-Darek
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej miodu, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej miodu, Usługi sprzedaży detalicznej 
mleczka pszczelego, Usługi sprzedaży hurtowej mleczka 
pszczelego, Usługi sprzedaży detalicznej kitu pszczelego, 
Usługi sprzedaży hurtowej kitu pszczelego, Usługi sprzeda-
ży detalicznej pyłku kwiatowego (materiał surowy), Usługi 
sprzedaży hurtowej pyłku kwiatowego (materiał surowy), 
Usługi sprzedaży detalicznej substancji na pokarm dla 
pszczół, Usługi sprzedaży hurtowej substancji na pokarm 
dla pszczół, Usługi sprzedaży detalicznej pszczelego pyłku 
(materiał surowy), Usługi sprzedaży hurtowej pszczelego 
pyłku (materiał surowy), Usługi sprzedaży detalicznej nie-
przetworzonego pyłku pszczelego, Usługi sprzedaży hurto-
wej nieprzetworzonego pyłku pszczelego, Usługi sprzedaży 
detalicznej Jadalnego wosku pszczelego, Usługi sprzedaży 
hurtowej jadalnego wosku pszczelego, Usługi sprzedaży de-
talicznej wosku pszczelego, Usługi sprzedaży hurtowej wo-
sku pszczelego, Usługi sprzedaży detalicznej pszczół, Usługi 
sprzedaży hurtowej pszczół.

(210) 551734 (220) 2023 01 24
(731) WITKOWSKI BOGUSŁAW WITALIA, Jerzykowo
(540) (znak słowny)
(540) GOLONKOWO
(510), (511) 43 Dekorowanie żywności, Dokonywanie rezer-
wacji restauracji i posiłków, Imprezy firmowe [zapewnianie 
jedzenia i napojów], Katering obejmujący żywność i napoje 
dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napo-
jów dla gości w restauracjach, Organizacja cateringu na im-
prezy urodzinowe, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], 
Organizacja przyjęć weselnych) [żywność i napoje], Orga-
nizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Restauracje z grillem, Serwowanie napojów alko-
holowych, Stołówki, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi 
kateringowe, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie gotowa-
nia posiłków, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.

(210) 551741 (220) 2023 01 24
(731) WYTWÓRNIA FILMÓW OŚWIATOWYCH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WFO

(531) 26.13.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magne-
tyczne, dyski optyczne, ekrany (fotografia), film kinematogra-
ficzny naświetlony, filmy rysunkowe animowane, 16 Afisze, 
plakaty, broszury, czasopisma, Fotografie (wydrukowane), 
gazety, komiksy, książki, ulotki, 35 Agencje reklamowe, impre-
sja o działalności artystycznej, pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama 
zewnętrzna, reklama radiowa, reklama telewizyjna, rozpo-
wszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklam, usługi handlu 
detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, 
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów 
nagranych oraz do pobrania, wynajem bilbordów [tablic rekla-
mowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ-
kach przekazu, 40 Obróbka taśm filmowych, 41 Dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, dubbing, dystrybucja filmów, fotografia, mon-
taż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizacja 
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizo-
wanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy, pisa-
nie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie 
przyjęć [rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek, publi-
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, reżyseria filmo-
wa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, reżyseria filmowa, 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, sporządzanie napisów  
[np. do filmów], sporządzanie programu radiowego i telewi-
zyjnego, studia filmowe, tworzenie napisów, tworzenie pod-
castów, udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi 
biblioteki multimedialnej, usługi edycji wideo na potrzeby re-
alizacji wydarzeń, usługi obrazowania fotograficznego za po-
średnictwem drona, usługi obrazowania wideo za pośrednic-
twem drona, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, 
usługi studia nagrań, wynajem urządzeń kinematograficz-
nych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji 
teatralnych lub do studiów telewizyjnych.

(210) 551756 (220) 2023 01 25
(731) ORZECHOWSKI ALLAN STEAM&SHINE  

STUDIO KOSMETYKI SAMOCHODOWEJ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STEAM & SHINE
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(531) 26.05.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Polerowanie pojazdów, Czyszczenie pojaz-
dów, Konserwacja pojazdów, Polerowanie samochodów, 
Usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji 
pojazdów, Malowanie natryskowe, Aplikacja ceramicznych 
powłok ochronnych na pojazdy w celu zabezpieczenia lakie-
ru, Usługi nakładania powłok ochronnych na pojazdy w celu 
zabezpieczenia lakieru, Mycie pojazdów, Mycie i polerowa-
nie pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów mechanicznych, 
Czyszczenie samochodów, Instalacje wnętrz samochodo-
wych na zamówienie, Kompleksowe czyszczenie samo-
chodów, Kosmetyka samochodowa, Malowanie ozdobnych 
pasków na samochodach, Malowanie samochodów, Nakła-
danie folii zabezpieczających na szyby, Odświeżanie lakieru 
samochodu, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, 
40 Oklejanie pojazdów folią winylową.

(210) 551767 (220) 2023 01 25
(731) GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) holsä APP

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi medyczne, opieka zdrowotna, pomoc 
medyczna.

(210) 551768 (220) 2023 01 25
(731) AMERICAN MEDICAL CLINIC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR TUROWSKI Hair Restoration Clinic

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Implantacja (wszczepianie) włosów.

(210) 551771 (220) 2023 01 25
(731) GYNCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) holsä MED centrum medyczne

(531) 26.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Placówki opieki medycznej, niehospitaliza-
cyjne, pomoc medyczna, opieka zdrowotna.

(210) 551775 (220) 2023 01 26
(731) MYJAK KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Okrągły Stół PROSECCO EVENT BAR

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi klubów nocnych, Usługi klubów [dys-
kotek], Usługi rozrywkowe, Prowadzenie dyskotek, Imprezy 
taneczne, Rozrywka z udziałem muzyki.

(210) 551822 (220) 2023 01 26
(731) GUTRAL-SUTHERLAND JOANNA KIND MIND, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kind Mind
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, książki, książki edukacyjne, 
czasopisma edukacyjne, czasopisma o tematyce psycholo-
gicznej, 35 Agencje reklamowe, Badania w zakresie biznesu, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Usługi marketingowe, Usługi public - relations, 41 Doradztwo 
zawodowe, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Publikowanie książek, Publikowanie on-line książek i czaso-
pism, Coaching w zakresie życia osobistego [life-coaching], 
Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe 
i edukacyjne], Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dzie-
dzinie life coachingu, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne 
w dziedzinie psychologii, 44 Usługi psychologów.

(210) 551834 (220) 2023 01 27
(731) SULIGA AGATA OPCJA NATURA, Kobierno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) opcja natura.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 24.17.01, 24.17.02, 05.03.11, 
05.03.13, 05.03.14, 05.03.20, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15

(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do cery zmarszczko-
wej, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pie-
lęgnacji urody, Kosmetyki do stosowania na skórę, Ko-
smetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i prepa-
raty toaletowe, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, 
Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zesta-
wach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci 
płynów, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kremy 
do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmety-
ki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy 
[kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Maseczki do skó-
ry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], 
Peelingi do twarzy [kosmetyki], Środki do oczyszczania 
skóry twarzy [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosme-
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tyki], Balsam do ciała, Szampon do włosów, Mus do pie-
lęgnacji skóry, Żel do kąpieli, Mydło [detergent], Mydło 
perfumowane, Mydło pielęgnacyjne, Dezodoranty, Serum 
do celów kosmetycznych, Nielecznicze serum do skóry, 
Serum pielęgnacyjne, Serum zapobiegające starzeniu się, 
Kremy do rąk, Nielecznicze kremy do stóp, Płyn do kąpieli, 
Olejki eteryczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów 
kosmetycznych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów 
kosmetycznych.

(210) 551839 (220) 2023 01 27
(731) ANOTHER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12

(510), (511) 9 Programy komputerowe do korzystania 
z Internetu i sieci www, Oprogramowanie komputero-
we do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów 
dostępowych, Komputerowe programy operacyjne, Pro-
gramy do magazynowania danych, 35 Zarządzanie flotą 
transportową [dla osób trzecich], Zarządzanie biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, Usługi administrowania 
działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu, Do-
starczanie dokumentacji transportowej osobom trzecim 
[usługi administracyjne], Doradztwo w zarządzaniu biz-
nesowym w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo 
biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Administra-
cja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, 36 Pośred-
nictwo w ubezpieczeniach transportowych, Zawieranie 
ubezpieczeń transportowych, Usługi finansowe związane 
z transportem towarów, 39 Transport drogowy, Transport 
drogowy ładunków, Usługi doradcze związane z trans-
portem drogowym, Transport lądowy, Transport ładun-
ku pojazdem lądowym, Logistyka transportu, Nawigacja 
(ustalanie położenia, wytyczanie trasy), Przewożenie i do-
starczanie towarów, Obsługa dróg płatnych, Organizacja 
transportu drogą lądową, morską i powietrzną, Organi-
zacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, 
Organizowanie transportu, Transport kolejowy, Transport 
łodziami, Transport lotniczy, Transport morski, Transport 
pasażerów i ładunków, Transport pojazdami napędzanymi 
przez człowieka, Transport powietrzny, Transport promo-
wy, Usługi linii lotniczych w zakresie transportu, Usługi 
pośrednictwa transportowego, Usługi transferów lotni-
skowych, Usługi transportowe, Usługi transportu drogo-
wego, Usługi transportu oceanicznego, Usługi transportu 
pojazdami silnikowymi, Usługi transportu powietrznego, 
Usługi transportu promowego, Usługi transportu samo-
chodami silnikowymi, Usługi transportu statkami, Usługi 
tranzytowe, Usługi w zakresie linii lotniczych i transportu, 
Usługi w zakresie organizowania transportu drogowego, 
Usługi w zakresie organizowania transportu powietrzne-
go, Usługi w zakresie organizowania transportu kolejo-
wego, Usługi w zakresie organizowania transportu, Usługi 
w zakresie organizowania transportu wodnego, Usłu-

gi w zakresie transportu drogowego, Usługi w zakresie 
transportu samochodami ciężarowymi, Fizyczne maga-
zynowanie danych lub dokumentów przechowywanych 
elektronicznie, Informacja o magazynowaniu, Magazyno-
wanie, Magazynowanie dokumentów, Magazynowanie 
ładunku przed transportem, Magazynowanie ładunków, 
Magazynowanie paczek, Magazynowanie towarów, Ma-
gazynowanie towarów handlowych, Magazynowanie 
towarów w dużych ilościach, Udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami magazynowania, Udzielanie informacji 
związanych z wynajmem przestrzeni magazynowej, Usłu-
gi doradcze w zakresie magazynowania towarów, Usługi 
konsultacyjne dotyczące magazynowania, Usługi maga-
zynowe, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania 
[transport], Usługi wynajmu związane z transportem i ma-
gazynowaniem, Usługi wynajmu związane z pojazdami, 
transportem i magazynowaniem, Usługi związane z ma-
gazynowaniem towarów, Wynajem kontenerów do ma-
gazynowania i składowania, 42 Umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania komputerowego 
online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach do mo-
nitorowania nadawania, Usługi pomocy technicznej zwią-
zane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, 
Opracowywanie oprogramowania do magazynowania 
i przywoływania danych multimedialnych, Opracowywa-
nie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych 
multimedialnych, Projektowanie oprogramowania do ma-
gazynowania i przywoływania danych multimedialnych, 
Projektowanie sprzętu do magazynowania i przywoływa-
nia danych multimedialnych, Usługi programowania kom-
puterowego do magazynowania danych.

(210) 551865 (220) 2023 01 29
(731) PADEWSKI MICHAŁ KANCELARIA ADWOKACKA, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Pay4Delay
(510), (511) 45 Usługi prawne, Badania prawne, Badania 
[wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Doradz-
two prawne, Doradztwo w sporach sądowych, Doradz-
two w zakresie sporów sądowych, Doręczanie pism i orze-
czeń w postępowaniu sądowym, Kompilacja informacji 
prawnych, Dostarczanie informacji prawnych, Świadcze-
nie usług w zakresie badań prawnych, Udzielanie infor-
macji sądowych, Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, 
Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi informacji praw-
nej, Usługi radców prawnych, Usługi w zakresie badań 
prawnych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi 
w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie sporów są-
dowych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia pro-
cesowego w sporach sądowych.

(210) 551953 (220) 2023 01 31
(731) JAROSZ-KWILIŃSKA MARTYNA FB, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) FORCEBAND
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy.

(210) 552045 (220) 2023 02 02
(731) OLBRYCH KLAUDIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO HANDLOWE OLBRYCH-CAR,  
Roszowicki Las

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MONIO for Kids

(531) 05.13.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.22, 26.15.01, 
26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13

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

(210) 552064 (220) 2023 02 03
(731) MAGDZIARZ MAGDALENA PROJEKTOWANIE 

I ARANŻACJA WNĘTRZ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pracownia heksy

(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.05.01, 26.05.22
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowa-
nie programów szkolenia młodzieży, Organizowanie progra-
mów szkolenia młodzieży związanych z branżą budowlaną, 
Pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, Prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Skomputeryzowane szkolenia, Szko-
lenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia kompu-
terowe, Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, Szkole-
nia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Szkolenia w zakresie 
możliwości zatrudnienia, Szkolenia w zakresie projektowania, 
Szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, Szkolenia w zakresie 
technik komputerowych, Udzielanie kursów szkolenia zawo-
dowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z przy-
gotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warszta-
tów [szkolenia], Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami 
zawodowymi, Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia 
zawodowego, Kursy edukacyjne dotyczące projektowania, 
Kursy językowe, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe dla 
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Kursy 
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkole-
niowe w zakresie oprogramowania komputerowego, Kursy 

szkoleniowe związane ze sprzętem komputerowym, Kursy 
szkolne w zakresie pomocy w nauce, Kursy szkolne związane 
z przygotowaniem do egzaminów, Kursy w zakresie opra-
cowywania programów i sprzętu komputerowego, Kursy 
w zakresie rozwoju osobistego, 42 Doradztwo w zakresie do-
boru zasłon [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie 
doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Do-
radztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projek-
towanie wnętrz], Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, 
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji 
wnętrz dla sklepów, Projektowanie wnętrz budynków, Pro-
jektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie wystroju 
wnętrz sklepów, Planowanie i projektowanie kuchni, Pla-
nowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie i projekto-
wanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie i projektowanie 
obiektów sportowych, Planowanie i projektowanie pomiesz-
czeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie [projektowanie] 
biurowców wielopiętrowych, Planowanie [projektowanie] 
dobudówek, Planowanie [projektowanie] pubów, Plano-
wanie [projektowanie] barów, Planowanie [projektowanie] 
sklepów, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowa-
nie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowa-
nie] biur, Planowanie [projektowanie] klubów, Planowanie 
[projektowanie] kuchni, Projektowanie architektoniczne, 
Projektowanie budynków opieki zdrowotnej, Projektowanie 
centrów handlowych, Projektowanie dekoracji scenicznych 
dla przedsięwzięć teatralnych, Projektowanie domów, Pro-
jektowanie graficzne, Projektowanie graficzne ilustracji, Pro-
jektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie hal 
wystawowych, Projektowanie hoteli, Projektowanie kuchni, 
Projektowanie łazienek, Projektowanie logo w celu tworze-
nia tożsamości firm, Projektowanie lokali biurowych do bran-
ży handlu oponami, Projektowanie mebli, Projektowanie me-
bli biurowych, Projektowanie modeli, Projektowanie modeli 
3D do druku 3D, Projektowanie nowych produktów, Projek-
towanie oświetlenia krajobrazowego, Projektowanie oświe-
tlenia teatralnego, Projektowanie ozdobnego opracowania 
graficznego, Projektowanie produktów, Projektowanie pro-
duktu [wzornictwo], Projektowanie przestrzeni biurowych, 
Projektowanie restauracji, Projektowanie rozmieszczenia 
biur, Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Pro-
jektowanie rzeźb, Projektowanie sklepów, Projektowanie 
stron domowych i stron internetowych, Projektowanie stron 
głównych i witryn internetowych, Projektowanie technicz-
ne, Projektowanie techniczne i doradztwo, Projektowanie 
umeblowania, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie 
wizualne, Projektowanie wizytówek, Projektowanie wykła-
dzin podłogowych, Projektowanie wzorów, Projektowanie 
zewnętrznej części budynków, Projektowanie znaków to-
warowych, Projektowanie znaków, Tworzenie i projektowa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Usługi doradcze 
związane z projektowaniem budynków, Usługi w zakresie 
ilustrowania (projektowanie), Usługi związane z projekto-
waniem graficznym [sztuka], Wspomagane komputerowo 
projektowanie grafiki wideo, Wspomagane komputerowo 
projektowanie form, Wzornictwo przemysłowe i projektowa-
nie graficzne, Rysunek techniczny, Usługi w zakresie rysunku 
technicznego, Usługi w zakresie wspomaganego kompute-
rem projektowania i rysunku technicznego.
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 548144, 551314

3 511102, 526859, 536354, 541638, 543658, 548144, 549650, 550319, 550397, 550547, 550548, 550932, 550934, 
551403, 551420, 551433, 551535, 551538, 551598, 551605, 551636, 551834

4 550932, 550934, 551152, 551550, 551631

5 511102, 541638, 543231, 543233, 543234, 549090, 550323, 550682, 550895, 550896, 551215, 551243, 551259, 
551335, 551406, 551408, 551433, 551535, 551603, 551649, 551670, 551708

6 550015, 550913, 551414, 551549, 551555, 551727

7 533529, 541600, 545479, 545481, 545761, 547591, 549806, 550015, 550891, 551068, 551522, 551549, 551555

8 545761, 549146, 550891, 551403, 551549, 551555, 551573, 551574, 551582, 551598

9 545479, 545481, 545761, 548882, 549852, 550257, 550258, 550313, 550382, 550527, 550722, 550755, 550756, 
550757, 550759, 551019, 551044, 551068, 551152, 551388, 551389, 551420, 551512, 551517, 551522, 551549, 
551555, 551575, 551588, 551591, 551598, 551655, 551726, 551731, 551741, 551839

10 545761, 551598

11 533529, 545761, 550759, 551013, 551327, 551414, 551549, 551555, 551726, 551731

12 545761, 549339, 549806, 551255

14 545761, 551082, 551242, 551589, 551605

16 528513, 546020, 546021, 549806, 550300, 551224, 551238, 551242, 551409, 551512, 551575, 551582, 551591, 
551741, 551822

17 545479, 545481, 550015, 551314, 551549, 551555

18 551242, 551345, 551388, 551578, 551591, 551598, 551605

19 550015, 550385, 550918, 550972, 550979, 551257, 551549, 551555

20 545479, 545481, 549923, 550015, 550979, 551242, 551271, 551280, 551393, 551414, 551549, 551555, 551628, 
551675

21 545761, 551403, 551582, 551591, 551598, 551605

24 549987, 550934, 551598, 551675

25 528513, 549987, 550424, 550934, 551224, 551292, 551388, 551420, 551578, 551591

26 549987, 551403, 551598, 551605

27 549923, 551539, 551587

28 545761, 546020, 546021, 550015, 551224, 551280, 551509, 551539, 551587, 551646, 551953, 552045

29 549542, 549918, 549919, 551243, 551376, 551446

30 548299, 549217, 549998, 551198, 551224, 551243, 551348, 551376, 551420, 551446, 551470, 551472, 551550, 
551551, 551554, 551556, 551582, 551591, 551619

31 544401, 550694, 551243, 551280, 551603, 551604

32 550994, 551224, 551243, 551313, 551408, 551415, 551582, 551591

33 545806, 551220, 551582, 551591, 551611, 551682, 551701

34 551582

35 497835, 528513, 533529, 543168, 543175, 543231, 543233, 543234, 545479, 545481, 545630, 545761, 547422, 
548144, 548882, 549296, 549297, 549299, 549300, 549301, 550015, 550313, 550674, 550676, 550759, 550831, 
551044, 551068, 551111, 551120, 551220, 551224, 551238, 551239, 551242, 551243, 551255, 551274, 551279, 
551280, 551313, 551342, 551359, 551374, 551403, 551420, 551460, 551470, 551472, 551475, 551478, 551480, 
551509, 551512, 551517, 551522, 551535, 551549, 551571, 551581, 551582, 551583, 551585, 551586, 551588, 
551591, 551592, 551605, 551623, 551624, 551627, 551643, 551647, 551682, 551694, 551726, 551731, 551732, 
551741, 551822, 551834, 551839
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1

36 497835, 528513, 543168, 543175, 549296, 549297, 549299, 549300, 549301, 550674, 550676, 551044, 551061, 
551238, 551242, 551475, 551478, 551480, 551509, 551512, 551585, 551586, 551588, 551624, 551839

37 543168, 543175, 545479, 545481, 545761, 550257, 550258, 550385, 550759, 550978, 551257, 551403, 551509, 
551521, 551585, 551726, 551731, 551756

38 549296, 549297, 549299, 549300, 549301, 549806

39 533529, 543168, 543175, 545761, 549211, 549504, 550674, 550676, 551117, 551196, 551224, 551243, 551381, 
551622, 551643, 551839

40 497835, 543168, 543175, 545479, 545481, 548144, 550015, 551313, 551522, 551655, 551741, 551756

41 528513, 541982, 542768, 543168, 543175, 543658, 545573, 545630, 545761, 546020, 546021, 549515, 549601, 
549603, 549772, 550300, 550319, 550527, 550759, 551061, 551111, 551142, 551220, 551224, 551235, 551238, 
551248, 551329, 551330, 551359, 551374, 551381, 551420, 551455, 551459, 551474, 551494, 551509, 551512, 
551517, 551571, 551575, 551591, 551623, 551627, 551643, 551682, 551694, 551726, 551731, 551741, 551775, 
551822, 552064

42 497835, 543168, 543175, 545479, 545481, 545761, 547422, 548144, 548882, 549296, 549297, 549299, 549300, 
549301, 550015, 550257, 550258, 550313, 550385, 550527, 550759, 551019, 551044, 551111, 551187, 551235, 
551239, 551242, 551314, 551389, 551460, 551512, 551571, 551585, 551586, 551655, 551693, 551720, 551839, 
552064

43 533529, 543168, 543175, 543658, 550010, 551202, 551313, 551376, 551381, 551494, 551511, 551625, 551734

44 497835, 543168, 543175, 543658, 550319, 551018, 551111, 551165, 551329, 551330, 551376, 551380, 551403, 
551420, 551547, 551572, 551573, 551574, 551603, 551708, 551767, 551768, 551771, 551822

45 528513, 542768, 543168, 543175, 550257, 550258, 551019, 551359, 551374, 551585, 551865
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1 21
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

#BezwstydnieZdrowe 541638

2D-Synth 551655

AB ANGEL BEAUTY NADIIA MOSKALIUK  
permanentny makijaż laminowanie 551459

ACTYLIS 548144

Aexol 551187

AGENCJA OPIEKA NIANIE, OPIEKUNKI  
DLA OSÓB STARSZYCH, POMOC DOMOWA 551342

AGILE REBELS 551623

agrobaza 551603

AIM FOODS 548299

Api-Darek 551732

aqua vida 551329

AQUA VIDA 551330

aquaarte 551013

AQUAKAFEL 549923

ARTE VITA INSTYTUT PSYCHOTERAPII  
I SEKSUOLOGII 551380

askwell 550382

AURA 543234

bacaretki 549998

be wave 550722

benefit 4U 551235

BEZ SILIKONÓW OCHRONA I PIELĘGNACJA  
DELIKATNEJ SKÓRY GŁOWY 550548

BEZ SILIKONÓW PROV. B5 B3 E OCHRONA  
I PIELĘGNACJA DELIKATNEJ SKÓRY GŁOWY 550547

BIAŁOWIESKIE DREZYNY 551643

Biały Kruk 551701

BIK BIOW 549297

BIK DATA PREMIUM 549296

BIK DATA 549300

BIK PRZEDSIĘBIORCA 549301

BIK SCO CREDITRISK 3 549299

BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ 497835

BIZNES CAMP 551381

Black Di 550424

BLOZ 547422

BM BRILLIANT Beauty 549650

bubaa 551044

CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI OLSZTYN  
SIERPIEŃ 2021 528513

CanteenPos 551389

Cardiovitum 550895

CENTRE OF THE INDUSTRIAL TECHNIQUE  
VALMAR 541600

CHERUMEDIA 550257

Ciepłomax 551327

CLEO ART 551414

COVISEPT 511102

Crostic 550313

CZARODZIEJ 543231

DAMIAN WIKLINA NATURALNE PRODUKTY  
Z DREWNA I WIKLINY 550979

DEGUSKI ZIOŁA PRZYSMAKI AKCESORIA 551280

Delorme 550978

DEMART 546020

Demart 546021

DentalSand STOMATOLOGIA 551018

Dexoftyal 551215

DIAGRAM 551409

DIAWOLI 551279

DOBRE JACHTY APPROVED 551592

DOGS’ NUTS 551248

DOMINATOR URBAN COMBAT 549146

DONNER 550994

DR TUROWSKI Hair Restoration Clinic 551768

DSW 551512

e eploo 551726

eko 4U 551239

Emoi Coins 551588

EPLOO 551731

FABRYKA BURGERÓW 549542

FiOrT Clinic 551547

FLYSTORE 545761

FOEN 551535

FORCEBAND 551953

FUNABEN 551259

Gavran 551589

Generali Akcje Value 551624

Glam 551082

Globvent 551693

GOLONKOWO 551734

Good balance 551120

Good Luck 551292

GWARA 551625

Hair Boom 550397

HEBE 551598

helove BALONY 551646

HELTENI 551406

holsä APP 551767
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holsä MED centrum medyczne 551771

HORSE TREATS KOŃSKA CUKIERENKA 544401

I-BS.PL 550759

ICAN Digital University 551575

ILUVE 551549

iluve 551555

IMPERIUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 551585

IN_SPIRE FUNDACJA 551571

intelligent SOLUTIONS 551586

iPACK 550913

JAKAMATA 551539

JAKAMATA 551587

Jasmine Oriental Massage & SPA 551572

JAZZ 551415

JDC Jeździmy dla Ciebie 551196

K KLUB KOMFORT 550831

K 551220

Kamagra 551649

Kaworencja 551582

KHG KANCELARIA PRAWNA LAW OFFICE 551374

Kind Mind 551822

KOBIETY w CENTRUM 542768

KOBO 551257

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 543175

KOMAR NIE SIADA 551631

KRÓLOWA 543233

Kryptoksięgowosc.pl 551359

LA PERRIERE 550934

LABNET 551165

LASER TIME laser & cosmetology 551573

LINGUIDO 550527

LOGIplanner 551839

Love Travels 551622

LUCKY BRICK 551694

LUL 551727

LUNA world 551274

LUXACCESSORIES milling & turning 550891

ManiMe 551403

MASTER ARTISTS 545630

MAZURSKI 551554

M-CORE CONSULTING 551720

MEBLE KOHLA 551393

melo 550694

MIA 550015

MIKSTER 548882

miło(ść) 549987

MONIO for Kids 552045

MOORWAY 551604

MW Logistic Poland Sp.z o.o. 549211

NAGRODA PROFESORÓW FARMACJI 549515

NECTAR OF BIO 526859

Neospasmina Extra. Najważniejszy jest spokój. 551670

No weź polewaj! 551591

Nucleobutin 551335

OCEAN CHARM 551578

Odor Field Control 551019

Okrągły Stół PROSECCO EVENT BAR 551775

OMEGA-Vitum 3-6-9 550896

opcja natura. 551834

OPOROWO CAŁODOBOWO 549852

optiform 551271

ORNAGNITUS 550323

OstSped 550676

ostSped.pl 550674

Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny  
„OPERATOR” Sp. z o.o. 551142

palilipili 551348

Pan El 550918

Pan Orzech naturalnie zdrowe 551446

Partner DENT stomatologia 551111

Pay4Delay 551865

Pepi MADE IN POLAND 551675

PETFUR 551522

PI SWIB 550757

Piskorski 551345

Place4You 551478

PLACE4YOU 551480

PODESTY rentals 551521

Polano Meble 551628

Polisa na miarę - Dorota Rembiszewska 551061

POLISH COW CANDY 549217

POLSECCO 551611

pomarket.pl 551255

pracownia heksy 552064

PROFI LASER laser & cosmetology 551574

PROLACVAGIN 550682

PRONAR 549806

PROPADEL 551509

QUANT 550756

R FOODS 551243

RAMIBIS 549090

RE-ABSORBENT OIL 551314

REBELSI 551627

Relaks KUCHNIA I SPORT 551202

Revolt 551152

RISQ 550755

ROBERTJAREK.PL 551474

SALWA 541982

Sam 533529

Sankt Urban Cella Vinaria 551682

SCIENCE COM 550300
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SENSITIVE BEAUTY PRODUCTS AA COMPLEX  
BIO RETINOL INTENSIVE 551433

SERAFIN 550258

SI 550932

SIEGER 551647

SIĘ ŻYW 551420

skawa Wadowice 551470

skawa Wadowice 551472

Słomiana Pracownia 551636

SŁOWIANOCZKA sklep spożywczy 551583

SŁOWIANOCZKA 551581

SMAKI INDII RESTAURANT CAFE & BAR 550010

SMALL BATCH POLISH PINK GIN SAVA SMALL  
BATCH DISTILLERY HANDCRAFTED 2022  
GIN SLOW DISTILLED HANDCRAFTED COPPER  
DISTILLED & VAPOUR INFUSED CAREFULLY  
SELECTED BOTANICALS 100% NATURAL  
FLAVOURS. CITRUS EXPLOSION  
AND DELIGHTFUL FLORAL AROMAS THANKS  
TO UNIQUE BOTANICALS MIX AND INFUSION  
OF HIGHEST QUALITY POLISH RASPBERRIES. 545806

SOKOŁÓW SALAMITKI PLEŚNIOWE  
DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI  
100 g produktu wyworzono z 198 g mięsa  
BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu sodu 549918

SOKOŁÓW SALAMITKI WĘDZONE  
DOJRZEWAJĄ DO 3 TYGODNI 100 g produktu  
wyworzono z 187 g mięsa BEZ DODATKU:  
fosforanów glutaminianu sodu  
PRODUKT BEZGLUTENOWY 549919

SOLO UNA 550319

SP SKARBYPOKOLEŃ  
GABINET NUMIZMATYCZNY 551242

STANISŁAWSKI STUDIO 545573

STEAM & SHINE 551756

Stowarzyszenie Wiosna 551238

STRATEGUS.PL 551460

SZLACHECKI 551551

SZLACHECKI 551556

TANNING WORLD 551538

TERMICO 550972

TERMY GORCE 543658

TFK.Group 545481

TFKable Group 545479

THE MAR 551388

THE RUSH 551517

TopCars RENT A CAR 549504

TURBOSPINER 551068

Ule Miodule 551550

Venus #Green Planet 536354

VITAL VITAL FOR LIFE 551408

W ZGODZIE Z NATURĄ ANATOL  
Kawa zbożowa KLASYCZNA 100% NATURY 551619

WADOWICE BROWAR 551313

WeeDoctor 551708

WFO 551741

widzimisię 551511

WIOSKA ZDROWIA 551376

WITRAMOWO 32 DOM GOŚCINNY 551494

WOLNA MA LODY 551198

WSCHÓD EXPRESS 551117

WSPIERAJ ŁOBUZIAKA 549772

Yachtvestment 551475

ZANATURE 551605

ZEPPELIN the power of the land 547591

ZIMMERMANN-HAUS   
PRODUCENT DOMÓW PREFABRYKOWANYCH 550385

ZŁOTY LAUR PROFESORÓW FARMACJI 549601

ZŁOTY MEDAL PROFESORÓW FARMACJI 549603

ZWIĄZKI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH KR  
ROK ZAŁOŻENIA 1866 543168



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.

1152651 KILIKIA (2022 12 18)
CFE: 24.09.02 32

1164181 adipharm (2022 12 13)
CFE: 19.13.01, 29.01.13 5,

1442323 NOVADOO (2022 02 03) 3, 7, 8, 9, 16, 18, 
21, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 42, 45

1513132 EderaGard (2022 12 12) 1, 5, 31
1634109 EcoGard (2022 12 12) 1, 5, 31
1708628 HYUNDAI (2022 11 16, 2022 05 18)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 12
1708630 H (2022 11 16, 2022 05 18)

CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.04 12
1708631 H HYUNDAI (2022 11 16, 2022 05 18)

CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.04 12
1708636 HYUNDAI (2022 11 08, 2022 05 20)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 38
1708640 VONTRON (2022 10 10)

CFE: 27.05.01 11
1708646 Hotgen (2022 08 17)

CFE: 27.05.01 10
1708647 ORIETTA AVEC (2022 09 01)

CFE: 27.05.01 25
1708659 Rosa De Rosa (2022 10 04, 2022 08 11)

CFE: 27.05.01 3

1708724 VILLA ETULIA (2022 12 06, 2022 10 27) 33
1708784 Dr. DEVIL TURBULENCE 

(2022 08 10)
3, 5, 16, 35, 38

1708815 consortia (2022 10 05, 2022 04 08)
CFE: 26.05.04, 27.05.01, 
29.01.04

9, 35, 37, 38, 41, 42

1708835 HYUNDAI (2022 11 09, 2022 05 17)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 36

1708843 CARBON WORKS (2022 08 23, 2022 02 23)
CFE: 27.05.01 1, 7, 11, 40

1708889 nutripharm (2022 11 17, 2022 10 11)
CFE: 26.13.25, 27.05.01 5

1709062 Louis La Foret (2022 10 04) 3
1709117 PARTSPRO (2022 08 26)

CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13 7, 35
1709203 Encoo (2022 11 24, 2022 11 16) 9, 42
1709299 versatile paris (2022 09 23)

CFE: 27.05.01 3, 4
1709348 WE SUSHI everyday rolls  

(2022 08 18, 2022 08 11)
CFE: 08.07.25, 27.05.01 30, 35, 43

1709510 CUCINA DI BO cucina di bo  
(2022 08 19, 2022 08 11)
CFE: 27.05.01 30, 35, 43

1709611 PROTUTOR (2022 10 06)
CFE: 27.05.24, 29.01.12 35, 38, 41



Klasa 
towarów

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1513132, 1634109, 1708843 

3  1442323, 1708659, 1708784, 1709062, 1709299 

4  1709299 

5  1164181, 1513132, 1634109, 1708784, 1708889 

7  1442323, 1708843, 1709117 

8  1442323 

9  1442323, 1708815, 1709203 

10  1708646 

11  1708640, 1708843 

12  1708628, 1708630, 1708631 

16  1442323, 1708784 

18  1442323 

21  1442323 

25  1442323, 1708647 

28  1442323 

29  1442323 

30  1442323, 1709348, 1709510 

31  1442323, 1513132, 1634109 

32  1152651, 1442323 

33  1442323, 1708724 

34  1442323 

35  1442323, 1708784, 1708815, 1709117, 1709348, 1709510, 1709611 

36  1442323, 1708835 

37  1708815 

38  1442323, 1708636, 1708784, 1708815, 1709611 

39  1442323 

40  1708843 

41  1708815, 1709611 

42  1442323, 1708815, 1709203 

43  1709348, 1709510 

45  1442323



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.

545808 Henkel AG & Co. KGaA
2022 11 25 3

545814 Henkel AG & Co. KGaA
2022 11 25 3

544410 Ferrero S.p.A.
2022 11 29 29, 30

546623 GUERLAIN SAS
2023 01 03 3

547624 GARLICKA WANDA ANNA
2023 01 23 35, 39, 40

545855 SUPADY MARIUSZ
2023 01 25 29, 31, 32

545856 SUPADY MARIUSZ
2023 01 25 29, 31, 32

546678 Merck KGaA
2023 01 31 5, 35

547745 STELLA PACK  
SPÓŁKA AKCYJNA
2023 01 30 3



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.

1691488 OLIMP LABORATORIES  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023 01 31 5

1691489 OLIMP LABORATORIES 
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023 01 31 5



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

04/2023 105 Z.550959

6 Butle metalowe na gaz,  
Pojemniki metalowe do gazów  
płynnych, Pojemniki wykonane  
z metalu, przeznaczone do  
przechowywania gazów, 9 Naboje  
z gazem, Kartusze z gazem, Gazy do 
użytku przy gotowaniu, Gazy płynne 
do stosowania do celów domowych, 
Butan do użytku jako paliwo stosowane 
w gospodarstwach domowych,  
11 Gazowe urządzenia do gotowania, 
Kuchenki gazowe i elektryczne,  
Opiekacze gazowe, Osprzęt do  
palników gazowych, Zapalarki  
gazowe do użytku domowego,  
Zapalarki do gazu, Zapalniczki  
elektryczne.

4 Naboje z gazem, Kartusze  
z gazem, Gazy do użytku przy  
gotowaniu, Gazy płynne do stosowa-
nia do celów domowych, Butan do 
użytku jako paliwo stosowane  
w gospodarstwach domowych,  
6 Butle metalowe na gaz, Pojemniki 
metalowe do gazów płynnych,  
Pojemniki wykonane z metalu,  
przeznaczone do przechowywania 
gazów, 11 Gazowe urządzenia do 
gotowania, Kuchenki gazowe  
i elektryczne, Opiekacze gazowe, 
Osprzęt do palników gazowych, 
Zapalarki gazowe do użytku  
domowego, Zapalarki do gazu,  
Zapalniczki elektryczne.
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