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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 27 lutego 2023 r. Nr ZT9

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) 507049 (220) 2019 11 21
(731) REVOLIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelcz-Laskowice
(540) (znak słowny)
(540) wrap ninja
(510), (511) 17 barwione, powlekane, odblaskowe, trans-
parentne folie z tworzyw sztucznych, samoprzylepne folie 
z tworzyw sztucznych, folie z politereftalanu etylenu (PET), 
folie z polichlorku winylu (PCW), folie dźwiękochłonne, fo-
lie zabezpieczające, folie dekoracyjne, folie termoizolacyjne 
i folie chroniące przed słońcem do okien budynków, sa-
mochodów, statków i samolotów, folie do ochrony lakieru,  
37 naprawy, usługi instalacyjne, 42 badania oraz usługi - na-
ukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemy-
słowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu 
oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 515122 (220) 2020 06 24
(731) WIŚNIEWSKI MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MENNICA KAPITAŁOWA
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, biżuteria, 35 usługi w za-
kresie organizowania punktów sprzedaży oraz prowadzenia 
sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w postaci: wyro-
bów jubilerskich, biżuterii, doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi marketin-
gowe i reklamowe, organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych i reklamowych, 36 wyceny: wyrobów jubiler-
skich, biżuterii.

(210) 526658 (220) 2021 03 25
(731) DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY, Sady
(540) (znak słowny)
(540) SZLACZKOPIS
(510), (511) 16 Artykuły do korektorowania i ścierania,  
Materiały drukarskie i introligatorskie, Taśmy samoprzylep-
ne do celów biurowych, Taśmy klejące do celów papierni-
czych, Taśmy klejące do pakowania, Samoprzylepne etykie-
ty drukowane.

(210) 527984 (220) 2021 04 23
 (310) 81, 814 (320) 2020 10 26 (330) JM
(731) JNT Systems, Inc., Wilmington, US
(540) (znak słowny)
(540) HELIX
(510), (511) 9 towary z pierwszeństwem od dnia 26.10.2020 
nr  81,814 JM Urządzenia do przetwarzania w chmurze, 
Sprzęt komputerowy do sztucznej inteligencji, uczenia 
maszynowego, algorytmów uczenia się i analizy danych, 
Nagrane i pobieralne oprogramowanie do sztucznej inte-
ligencji, uczenia maszynowego, algorytmów uczenia się 
i analizy danych, Oprogramowanie do stosowania w pro-

jektowaniu i opracowywaniu algorytmów uczenia maszy-
nowego, głębokich sieci neuronowych, analizy danych, 
Biblioteki oprogramowania do stosowania w projektowa-
niu i opracowywaniu algorytmów uczenia maszynowego 
i głębokich sieci neuronowych, Biblioteki oprogramowania 
do stosowania w analizie danych, Oprogramowanie gra-
ficzne, Sterowniki oprogramowania, Sprzęt komputerowy 
o wysokiej wydajności i oprogramowanie, Procesory gra-
ficzne [GPU], Chipsety do grafiki komputerowej, Jednost-
ki do przetwarzania wideo, Jednostki do przetwarzania 
dźwięku, Cyfrowe procesory sygnałowe, Sprzęt i oprogra-
mowanie komputerowe do renderowania obrazów, wideo 
i danych, Karty graficzne, Urządzenia do nagrywania, trans-
misji, odbioru i obróbki obrazów i danych, Sprzęt i oprogra-
mowanie komputerowe do renderowania animacji i wideo, 
Sprzęt i oprogramowanie do przesyłania strumieniowego 
treści, obrazów i danych, Sprzęt komputerowy, tj. jednost-
ki wejściowe, jednostki wyjściowe, kontrolery pamięci, 
kontrolery urządzeń peryferyjnych i kontrolery graficzne, 
Sprzęt komputerowy o wysokiej wydajności ze specjali-
stycznymi funkcjami zwiększającymi możliwości grania 
w gry, Pobieralne i nagrane oprogramowanie do gier kom-
puterowych, Sprzęt pamięci komputerowej, Karty pamięci, 
Tablice pamięci, Moduły pamięci komputerowej, Nieulot-
na pamięć komputerowa, Pamięć elektroniczna, Pamięć 
graficzna, Serwery sieci komputerowych, Sprzęt dostępu 
do serwerów sieciowych, Pobieralne i nagrane oprogra-
mowanie komputerowe do kontrolowania i zarządzania 
aplikacjami serwera dostępu, Bios (podstawowy system 
wejścia i wyjścia) do pobrania, Programy komputerowe 
bios, Zapisane i pobieralne oprogramowanie komputero-
we systemów operacyjnych, Zapisane i pobieralne opro-
gramowanie komputerowe oraz firmware do programów 
systemów operacyjnych firmware, Zapisane i pobieralne 
oprogramowanie do gier komputerowych i oprogramo-
wanie do grafiki komputerowej 3D, Pobieralne biblioteki 
oprogramowania i elektroniczne pliki danych do użytku 
w projektowaniu układów scalonych i półprzewodników, 
Oprogramowanie interfejsu programowania aplikacji (API) 
do renderowania, obróbki i przetwarzania obrazów, Sprzęt 
komputerowy, Układy scalone, Półprzewodniki, Mikropro-
cesory, Jednostki centralne (CPU), Programowalne proceso-
ry, Płytki obwodów drukowanych, Płyty główne, Kompute-
rowe stacje robocze, Monitory elektroniczne i komputero-
we, Sprzęt elektroniczny i komputerowy wejścia i wyjścia 
dla komputerów multimedialnych i wyświetlaczy, Serwery 
komputerowe, Superkomputery, Komputery o wysokiej 
wydajności, przy czym wszystkie wymienione nie obej-
mują urządzeń elektronicznych i oprogramowania prze-
znaczonych do użytku w instrumentach muzycznych oraz 
przy występach muzycznych na żywo, gitarowych pro-
cesorów efektów, podłogowych gitarowych procesorów 
efektów, pedałów nożnych do gitar elektrycznych, kontro-
lerów procesorów gitarowych, oprogramowania kompu-
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terowego używanego do modelowania dźwięków gitary, 
oprogramowania komputerowego do kontrolowania gita-
rowych procesorów efektów, słuchawek, mikrofonów oraz 
wzmacniaczy gitarowych, 42 usługi z  pierwszeństwem  
od dnia 26.10.2020 nr 81,814 JM Usługi doradztwa tech-
nicznego w dziedzinie architektury centrów danych, roz-
wiązań w zakresie publicznej i prywatnej chmury oblicze-
niowej oraz oceny i wdrażania technologii i usług interne-
towych, Usługi informatyczne, tj. integracja prywatnych 
i publicznych środowisk przetwarzania w chmurze, Dostar-
czanie wirtualnych systemów komputerowych, proceso-
rów graficznych (GPU) i wirtualnych środowisk komputero-
wych poprzez przetwarzanie w chmurze z wykorzystaniem 
platform jako usługi, Przetwarzanie w chmurze obejmujące 
oprogramowanie do uczenia maszynowego, skalowal-
nego uczenia maszynowego, analizy danych i tworzenia 
głębokich sieci neuronowych, Świadczenie usług prze-
twarzania w chmurze w zakresie uczenia maszynowego, 
sztucznej inteligencji, algorytmów uczenia się i analizy 
danych, Tymczasowe elektroniczne przechowywanie infor-
macji i danych, Superkomputeryzacja oparta na chmurze 
obejmująca oprogramowanie do stosowania w dziedzinie 
sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, głębokiego 
uczenia się, obliczeń o wysokiej wydajności, przetwarzania 
rozproszonego, wirtualizacji, uczenia się statystycznego 
i analizy predykcyjnej, Usługi tworzenia elektronicznych 
i interaktywnych gier multimedialnych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania ob-
razu, Umożliwianie tymczasowego użytkowania niepobie-
ralnego oprogramowania do wizualizacji 3D, modelowa-
nia 3D i renderowania 3D, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania niepobieralnego oprogramowania w celu 
zwiększenia wydajności komputera, do obsługi układów 
scalonych, półprzewodników, chipsetów komputerowych 
i mikroprocesorów oraz do celów gier, Umożliwianie tym-
czasowego użytkowania niepobieralnego oprogramowa-
nia do użytku jako interfejsy programowania aplikacji (API), 
Oprogramowanie jako usługa, tj. udostępnianie platformy 
superkomputerów i gier w chmurze, przy czym wszyst-
kie wymienione nie obejmują urządzeń elektronicznych 
i oprogramowania przeznaczonych do użytku w instru-
mentach muzycznych oraz przy występach muzycznych 
na żywo, gitarowych procesorów efektów, podłogowych 
gitarowych procesorów efektów, pedałów nożnych do gi-
tar elektrycznych, kontrolerów procesorów gitarowych, 
oprogramowania komputerowego używanego do mode-
lowania dźwięków gitary, oprogramowania komputero-
wego do kontrolowania gitarowych procesorów efektów, 
słuchawek, mikrofonów oraz wzmacniaczy gitarowych, 
42 usługi bez pierwszeństwa Dostarczanie informacji 
związanych z projektowaniem i rozwojem sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, przy czym nie obejmują 
urządzeń elektronicznych i oprogramowania przeznaczo-
nych do użytku w instrumentach muzycznych oraz przy 
występach muzycznych na żywo, gitarowych procesorów 
efektów, podłogowych gitarowych procesorów efektów, 
pedałów nożnych do gitar elektrycznych, kontrolerów pro-
cesorów gitarowych, oprogramowania komputerowego 
używanego do modelowania dźwięków gitary, oprogra-
mowania komputerowego do kontrolowania gitarowych 
procesorów efektów, słuchawek, mikrofonów oraz wzmac-
niaczy gitarowych.

(210) 533071 (220) 2021 08 24
(731) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa 

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) monovision

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Płyn do soczewek kontaktowych, Roztwory 
dezynfekujące do soczewek kontaktowych, Krople do oczu, 
Środki odkażające do użytku osobistego, Antybakteryjny żel 
do mycia rąk, Preparaty wspomagające leczenie i poprawia-
jące kondycję wzroku, 9 Etui na akcesoria optyczne.

(210) 543502 (220) 2022 05 27
(731) PICODI.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PICODI
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 
Oprogramowanie/system do mierzenia ruchu w Internecie 
i aktywności użytkowników, Sprzęt do nurkowania, Urzą-
dzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia 
dydaktyczne i symulatory, Urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficz-
ne – do sporządzania map, Urządzenia optyczne, wzmac-
niacze i korektory, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
35 Analizy ekonomiczne i badania dotyczące działalności 
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
w zakresie handlu polegające na informowaniu klientów 
oraz partnerów handlowych w zakresie wyboru towarów 
i usług w branży odzieżowej, gospodarstwa domowego, 
chemii gospodarczej, produktów szybko zbywalnych, Usługi 
informacyjne dla konsumentów, a mianowicie informowanie 
konsumentów o zniżkach i promocjach, usługi promocyjne 
w zakresie przyznawania punktów „cashback” z możliwością 
wymiany na kwotę pieniężną po spełnieniu określonych 
warunków, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie 
nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Wydawanie kart 
przedpłaconych, bonów, Usługi w zakresie sponsoringu 
finansowego, 38 Usługi telekomunikacyjne, 41 Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi wydawnicze i usługi reporterskie, 
42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jako-
ści, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 543775 (220) 2022 06 03
(731) KUBICKI BARTOSZ CLEVER NAME STUDIO, Szewna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clever Name STUDIO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla 
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użytkowników sieci, Dubbing, Organizowanie zawodów 
e-sportowych, Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-
-how (szkolenie), Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, Usługi w zakresie e-sportu, Tworzenie pod-
castów, Pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów 
inne niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, 42 Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, Tworzenie gier wideo 
i komputerowych, Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Pisanie kodu komputerowego, Projektowanie systemów 
komputerowych, Opracowywanie platform komputero-
wych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputero-
wego, Doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, Programowanie komputerowe do przetwarzania 
danych, Udostępnianie wirtualnych systemów komputero-
wych przez chmury obliczeniowe, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Przechowywa-
nie danych elektronicznych, Analizy systemów kompute-
rowych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelnienia 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego 
logowania dla aplikacji online, Tworzenie zapasowych kopii 
danych poza lokalizacją użytkownika, Doradztwo w zakre-
sie projektowania stron internetowych.

(210) 544124 (220) 2022 06 14
(731) FLORENCKI KAMIL FASHIONET, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Madronucci

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.02, 26.11.12, 26.03.23, 24.09.03, 
24.09.05, 24.09.10

(510), (511) 3 Perfumy, Woda perfumowana, Dezodo-
ranty, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy 
do celów kosmetycznych, Kosmetyki dla ludzi i zwierząt, 
Kremy kosmetyczne, Mydła, Pasta do zębów, Kosmetyki 
do golenia i po goleniu, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, 
Szampony, 9 Etui na telefony i smartfony, Etui na okula-
ry, Futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, Kom-
putery, Okulary, Pokrowce do tabletów i do laptopów, 
Paski do telefonów komórkowych, 14 Biżuteria i wyroby 
jubilerskie, Akcesoria do wyrobu biżuterii, Bransoletki [bi-
żuteria], Broszki [biżuteria], Zegarki, Kolczyki, Naszyjniki, 
Łańcuszki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Pierścionki, Pa-
ski do zegarków, 18 Torby, Torebki, Aktówki, Etui na karty 
(portfele), Etui na klucze, Kufry bagażowe, Parasole, Plecaki,  
Podróżne torby na ubranie, Walizki, Paski skórzane [inne niż 
odzież], Portmonetki, 25 Odzież męska i damska, Odzież 
z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Bielizna męska i damska, 
Majtki, Bokserki, Kąpielówki, Kostiumy kąpielowe, Biustono-
sze, Obuwie, w tym obuwie ze skóry, Buty sportowe, Pantofle 
domowe, Sandały, Nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], 
Futra [odzież], Garnitury, Getry, Skarpetki, Gorsety, Kamizelki, 
Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Podkoszulki, Krawaty, 
Palta, Kurtki, Legginsy, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], 
Piżamy, Rękawiczki, Swetry, Szale, Szaliki, Opaski na głowę.

(210) 545067 (220) 2022 07 13
(731) STOWARZYSZENIE KTOSIOWO KRĘPA, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.03.01, 02.07.21
(510), (511) 9 Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele ar-
chitektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Papier i karton, Torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, karto-
nu lub tworzyw sztucznych, Materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Nakrycia głowy, Odzież, 35 Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, Usługi aukcyjne, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie sprzedażą, 
36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edu-
kacja, rozrywka i sport, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi w zakresie 
przedstawień na żywo.

(210) 545207 (220) 2022 07 15
(731) CONCRET 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lusówko
(540) (znak słowny)
(540) CONCRET 2
(510), (511) 11 Instalacje do uzdatniania wody, Instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sa-
nitacji, Rury ściekowe do wanien, Rury wodociągowe do in-
stalacji sanitarnych, Metalowe rury do instalacji sanitarnych, 
Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Urzą-
dzenia do dostarczania wody pitnej, Urządzenia do regulacji 
wody, Zawory do kontroli wody, Zawory do regulacji prze-
pływu wody, Zawory do kontroli wody do kranów, Urządze-
nia do redukcji ciśnienia wody (akcesoria regulujące], Zespoły 
do uzdatniania wody, Urządzenia do uzdatniania wody, Filtry 
do uzdatniania wody, 17 Połączenia rurowe niemetalowe, 
Niemetalowe obejmy i osłony do rur, Mufy, Trójniki, Kolana 
niemetalowe, Złączki rur niemetalowe, Niemetalowe łączni-
ki, Pierścienie wodoszczelne, Przewody rozgałęźne niemeta-
lowe, Materiały izolacyjne, Materiały wypełniające i uszczel-
niające z gumy lub tworzyw sztucznych, Płyty izolacyjne, Ma-
teriały dźwiękoszczelne, Kit, Niemetalowe osłony do rur, Rury 
elastyczne niemetalowe, Rury izolowane (niemetalowe), Nie-
metalowe izolowane osłony rur, Niemetalowe izolowane 
osłony do rur, Rury niemetalowe do nawadniania, Niemeta-
lowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecie-
ków w systemach chłodzenia wody, Płyty z polistyrenu do ce-
lów izolacyjnych, Płyty z żywic poliestrowych, Szczeliwo do  
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połączeń, Taśmy przylepne inne niż stosowane w medycy-
nie, papiernictwie lub do użytku domowego, Powłoki izola-
cyjne z żywic syntetycznych, Wata szklana do izolacji, Wełna 
mineralna do izolacji, Włókna do celów izolacyjnych, Pierście-
nie wodoszczelne, Izolacyjne powłoki elastomerowe do be-
tonu i stali, Przewody giętkie niemetalowe, Węże z materia-
łów tekstylnych, Złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, 
19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane, Nieme-
talowe elementy konstrukcyjne, Niemetalowe konstrukcje 
przenośne, Niemetalowe materiały do kanalizacji sanitarnej, 
wodociągów, zbiorników wodnych, odwodnień liniowych, 
Niemetalowe płyty budowlane, Niemetalowe płyty izolacyj-
ne, Płyty wodoodporne niemetalowe, Obudowy przepom-
powni, Cement, Wapno, Gips, Cegły, Cegły szklane, Cegły 
kominkowe, Klinkier (Kruszywo - ), Dachówki ceramiczne 
i betonowe materiały budowlane, Papa, Niemetalowe płyty 
budowlane, Smoła i bitumy, Deski, Krawędziaki, Kratownice 
niemetalowe, Glazura, Terakota, Drzwi, Okna niemetalowe, 
Balustrady, Bramy, Pokrycia dachowe niemetalowe, Boazeria 
niemetalowa, Drewno budowlane, Materiały do pokryć na-
wierzchni drogowych, Obudowy do kominków, Elementy 
wykończeniowe budowlane niemetalowe, Konstrukcyjne 
elementy niemetalowe dla budownictwa, Studzienki kana-
lizacyjne niemetalowe, Rury sztywne niemetalowe, zawory 
przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw 
sztucznych, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z two-
rzyw sztucznych, 35 Usługi w zakresie gromadzenia w jed-
nym miejscu różnorodnych towarów w sposób umożliwia-
jący ich dogodne oglądanie i nabywanie: budowlanych ma-
teriałów metalowych, drobnych wyrobów żelaznych, poje-
dynczych drobnych wyrobów metalowych, rur metalowych, 
zbiorników metalowych, metalowych pojemników do pa-
kowania, studzienek metalowych, przewodów do kanaliza-
cji, kształtek rurowych, osłon do rur metalowych, barierek 
ochronnych metalowych, rur elastycznych, połączeń ruro-
wych niemetalowych, osłon, obejm do rur niemetalowych, 
mufy, reduktorów, trójników, kolan niemetalowych, złączek 
rur niemetalowych, pierścieni wodoszczelnych, uszczelek, 
przewodów rozgałęźnych niemetalowych, studzienek ka-
nalizacyjnych niemetalowych, materiałów izolacyjnych, płyt 
izolacyjnych, wypełniających i uszczelniających z gumy lub 
tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych niemetalo-
wych, rur sztywnych niemetalowych, rur spustowych, rur 
niemetalowych do drenażu, kratownic, pokryw do studzie-
nek niemetalowych, przewodów wodociągowych niemeta-
lowych, spustów rurowych, rur cementowych, aparatury i in-
stalacji do uzdatniania wody, instalacji i urządzeń sanitarnych, 
sprzętu do zaopatrywania w wodę i sanitacji, rur ściekowych 
do wanien, rur wodociągowych do instalacji sanitarnych, 
metalowych rur do instalacji sanitarnych, zasobników wody 
pitnej, ciśnieniowych zbiorników wody, urządzeń do dostar-
czania wody pitnej, urządzeń do regulacji wody, zaworów 
do wody, urządzeń do redukcji ciśnienia wody, zespołów 
do uzdatniania wody, armatury żeliwnej kształtki, rur, zasuw, 
hydrantów, skrzynek, studni z żywic: poliestrowych, poli-
merobetonowych, betonowych, systemowych z tworzywa, 
wpustów betonowych, z żywic poliestrowych, włazów że-
liwnych, żeliwno-betonowych, wpustów żeliwnych, kanali-
zacji (rury rozgałęźne do -) metalowe, rurowe (przewody -) 
metalowe, przewody wodociągowe, metalowe, metalowych 
rur do drenażu podziemnego, metalowych rur do przesyłu 
wody, metalowych rur kanalizacyjne, metalowych rur ścieko-
we, metalowych rur rozgałęźnikowe do rurociągów, metalo-
wych rur odprowadzających do instalacji budowlanych, me-
talowych rur odpływowe, metalowych przewodów i rur, me-
talowych rur kanalizacyjnych, kanałów metalowych na rury 
wentylacyjne, rur i rurek metalowych, rur i rurek ze stali, rur 

kołnierzowych metalowe, Usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania handlowego, Usługi pośrednictwa i doradztwa han-
dlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, Usługi doradcze w zakresie planowania handlowego, 
Usługi lobbingu handlowego.

(210) 547522 (220) 2022 09 23
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NA TWOIM MIEJSCU
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania 
w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, 
DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Pobieralne gry 
komputerowe, Interaktywne gry komputerowe, Publikacje 
elektroniczne zawierające gry, Urządzenia do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro-
wej, Elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do od-
bioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego 
i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemnego, kablo-
wego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radiowe, Od-
biorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem 
sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowanego 
sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy 
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwia-
jąca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup 
towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, programy do prowadzenia gier komputerowych, 
konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem tele-
wizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy kom-
puterowe do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia 
do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Anteny 
radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapa-
miętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wi-
deo w postaci plików w formacie elektronicznym, Aparaty 
telefoniczne, Monitory, Komputery i urządzenia towarzy-
szące: komputery przystosowane do odbioru sygnału tele-
wizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitar-
nym, cyfrowym, 35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych 
dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystry-
bucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, orga-
nizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, Usłu-
gi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i rekla-
my, Udzielanie informacji w sprawach działalności gospo-
darczej, Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działal-
ności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących dzia-
łalności gospodarczej i handlowej, Usługi prowadzenia 
sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego 
oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów 
telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwię-
ku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
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optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisa-
nych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, in-
teraktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywa-
nia, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obra-
zu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej 
i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej 
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowe-
go i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, 
kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i ra-
diowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudo-
wanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania 
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru 
telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder 
i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, 
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagry-
warkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwię-
kowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosme-
tyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, 
sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia 
wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych 
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-
-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, 
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, 
flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skó-
rzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kape-
lusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, 
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, 
latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, na-
klejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto-
wych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, 
organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papie-
ry pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, 
piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklan-
ki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, po-
stery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowero-
we, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsło-
neczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje 
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby 
i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfu-
mowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i por-
celany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informacyjnej: 
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emisji sy-
gnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszechnia-
nia programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usłu-
gi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania sys-
temów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowe-
go, rozpowszechniania programów i informacji za pośred-
nictwem sieci informatycznych - Internetu, Usługi komuni-
kacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziem-
nego, kablowego i światłowodowego, Usługi telekomuni-
kacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści infor-
macyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego 
abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania infor-
macji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, 
uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i doko-
nywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem infor-
macji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przezna-

czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu te-
lewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wie-
lu programów i inteligentnej automatycznej selekcji pro-
gramów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmi-
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkur-
sów, Usługi dostarczania Informacji on-line z komputero-
wych baz danych, Umożliwianie dostępu do stron www 
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez inte-
raktywny portal telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi 
konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, do-
starczanie dostępu do Internetu, Usługi poczty elektronicz-
nej, Organizacja i przekazywanie serwisów internetowych 
www, Dostarczanie dostępu do plików w formacie elektro-
nicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów 
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, 
Wynajem dekoderów sygnału [do użytku w komunikacji], 
Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajem odbior-
czych anten satelitarnych, Zapewnienie dostępu do sieci 
LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również 
umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej 
sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodo-
wych serwisów i portali Internetowych, Usługi udostępnia-
nia dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, Dostarczanie muzyki cyfrowej 
za pomocą telekomunikacji, Dostarczanie cyfrowego 
dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, 41 Usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj-
nych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie 
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, te-
lewizji, Internetu, Dostarczanie dostępu do tych usług edu-
kacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie 
telewizji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu 
do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarcza-
nie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych 
i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usług automatycz-
nego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie 
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi wynajmo-
wania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji 
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, Usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych 
materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazy-
nów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organiza-
cyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, Wynajem odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, Wynajem sprzętu audiowizu-
alnego, 42 Opracowywanie i wdrażanie programów kompu-
terowych, Usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, infor-
macyjne i rozwojowe dotyczące oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie ba-
dań w dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożenio-
we dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technolo-
gii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie i przeka-
zywanie prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych 
(wynajem komputerów), Hosting i administracja serwerów in-
ternetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania 
do sieci i serwerów komputerowych, Wynajem przestrzeni pa-
mięciowej na potrzeby stron internetowych, Hosting i wynaj-
mowanie przestrzeni pamięciowej na strony Internetowe.
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(210) 548589 (220) 2022 10 26
(731) CIECIURA MIŁOSZ, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTEKA Flora

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.12, 
25.07.01, 26.11.25

(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Aro-
maty, Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eterycz-
ne], Geraniol, Esencje i olejki eteryczne, Kadzidła zapachowe 
oczyszczające [kunko], Kocanka [olejki eteryczne], Kremy 
na bazie olejków eterycznych do użytku w aromaterapii, La-
wendowy (Olej -), Naturalne olejki eteryczne, Olej kokosowy 
do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosme-
tycznych, Olejek golteriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawen-
dowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Ole-
jek miętowy surowy, Olejek z drzewa herbacianego, Olejek 
z wyciągiem z owoców amli do celów kosmetycznych, Olejki 
destylowane do pielęgnacji urody, Olejki do aromaterapii 
[do użytku kosmetycznego], Olejki do celów perfumeryj-
nych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki do pielęgnacji skó-
ry [nielecznicze], Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytrono-
we, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki 
eteryczne do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyj-
nego, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki eterycz-
ne do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne 
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki ete-
ryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne z drzewa cedro-
wego, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego, Olejki natu-
ralne do celów kosmetycznych, Olejki perfumowane do pro-
dukcji preparatów kosmetycznych, Olejki zapachowe wy-
dzielające aromaty przy podgrzewaniu, Preparaty do prania, 
Środki zapachowe do celów domowych, Artykuły do wybie-
lania, Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Chu-
steczki zawierające preparaty czyszczące, Kostki mydła 
do czyszczenia do użytku domowego, Mydła do użytku do-
mowego, Nawilżane chusteczki nasączone środkiem oczysz-
czającym, Płyny do mycia, Preparaty do wybielania, Kosme-
tyki dla zwierząt, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środ-
ki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Atomizery 
wody mineralnej do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż 
do celów medycznych, Bawełna do celów kosmetycznych, 
Bawełniane płatki kosmetyczne, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, Gaziki do celów kosmetycznych, Geraniol 
do użytku kosmetycznego, Henna [barwnik kosmetyczny], 
Henna w proszku, Kamienie do wygładzania stóp, Kleje 
do celów kosmetycznych, Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Ko-
smetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki i preparaty kosme-
tyczne, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki natural-
ne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i prepa-
raty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w formie 
olejków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki za-

wierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialurono-
wy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kreda do użytku ko-
smetycznego, Krem do skórek wokół paznokci, Kremy 
do masażu, nie do celów leczniczych, Lakier do celów ko-
smetycznych, Maści do celów kosmetycznych, Nasączone 
chusteczki do użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki 
nasączone balsamem kosmetycznym, Odżywki do skórek 
wokół paznokci, Olejek bergamotowy, Olejki do celów ko-
smetycznych, Olejki do masażu, Olejki eteryczne o zastoso-
waniu kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, Olejki mine-
ralne [kosmetyki], Olejki toaletowe, Papierowe ręczniki do rąk 
nasączone kosmetykami, Patyczki z watą do celów kosme-
tycznych, Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaleto-
we], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Piperonal 
do użytku kosmetycznego, Płatki oczyszczające nasączone 
preparatami toaletowymi, Płatki oczyszczające nasączone 
kosmetykami, Preparaty do czyszczenia nosa do celów higie-
ny osobistej, Preparaty do pedicure, Preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do odchudza-
nia, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetycz-
ne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne 
wspomagające odchudzanie, Preparaty ścierne do ciała, Pre-
paraty zmiękczające [kosmetyki], Środki wyszczuplające [ko-
smetyki], inne niż do celów medycznych, Świece do masażu 
do celów kosmetycznych, Tłuszcze do celów kosmetycz-
nych, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów ko-
smetycznych, Wata kosmetyczna, Wodorosty do zastoso-
wań w kosmetologii, Wody mineralne w sprayu do celów 
kosmetycznych, Woski do masażu, Żel z aloesem do celów 
kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż do celów medycz-
nych, Zestawy kosmetyków, 5 Preparaty i artykuły denty-
styczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Prepara-
ty i artykuły higieniczne, Suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały 
opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostycz-
ne, Aerozole chłodzące do celów medycznych, Apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, Produkty farmaceutyczne, 
Leki, środki farmaceutyczne, witaminy do celów leczniczych, 
Minerały, suplementy, zioła herbatki wspomagające leczenie 
i wzmacniające organizm do celów leczniczych, Suplementy 
diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycz-
nego, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla niemowląt do ce-
lów leczniczych, Plastry, materiały opatrunkowe, Leki zioło-
we, Szczepionki, surowice, Surowice i dożylne preparaty im-
munoglobulin, Środki odkażające, Środki do zwalczania owa-
dów, Materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
Wody lecznicze, Środki odkażające, Leki, 10 Akcesoria wspo-
magające współżycie seksualne, Aparaty do ochrony słuchu, 
Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Artykuły 
do karmienia i smoczki, Aparaty słuchowe, Protezy denty-
styczne, Protezy medyczne, Protezy ortopedyczne, Protezy 
stosowane w stomatologii, Materiały do zszywania stosowa-
ne w chirurgii, Materiały do zszywania ran, Ciśnieniomierze, 
termometry, inhalatory do celów leczniczych, 35 Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmety-
ków, żywności i napojów, suplementów diety i produktów 
dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny 
osobistej, sprzętu medycznego, Zarządzanie w działalności 
handlowej aptek, administrowanie, prowadzenie i nadzoro-
wanie: zakupem i sprzedażą towaru, wynagrodzeń pracow-
ników, pracą biurową z tym związaną, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Administrowanie sprzedażą, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, 
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weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medyczne-
go, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami 
do włosów, Usługi handlu detalicznego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi han-
dlu detalicznego za pośrednictwem portalu apteki interne-
towej związane z produktami dla zdrowia, urody, witamina-
mi, higieny osobistej, środkami farmaceutycznymi, kosmety-
kami, Usługi sprzedaży internetowej leków, środków farma-
ceutycznych, produktów ochrony zdrowia, suplementów 
diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
medycznego, kosmetyków leczniczych, sprzętu medyczne-
go, produktów dla niemowląt, 44 Usługi medyczne, Usługi 
weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
w zakresie pielęgnacji zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Usługi 
farmaceutyczne, Usługi optyczne, Usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego, Wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla 
ludzi, Aromaterapia, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo do-
tyczące alergii, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Do-
radztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakre-
sie zdrowia], Doradztwo genetyczne, Doradztwo w zakresie 
biorytmów, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, 
Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo 
w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, 
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Dostarcza-
nie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Usługi doradcze doty-
czące farmakologii, używania i stosowania leków, usługi 
przygotowywania i wydawania leków, Usługi przygotowa-
nia i wydawania lekarstw, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi 
doradcze w zakresie farmakologii i dotyczące produktów 
farmaceutycznych.

(210) 548624 (220) 2022 10 26
(731) KAIROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Kairo-SURF
(510), (511) 1 Aceton, Acetylen, Adjuwanty, nieprzeznaczo-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Agar do ce-
lów przemysłowych, Aktyn (Ac), Aktywne składniki chemicz-
ne, Albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], Alde-
hyd krotonowy, Aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, 
Aldehydy, Alginiany dla przemysłu spożywczego, Alginiany 
do celów przemysłowych, Alkalia, Alkaliczne związki żrące,  
Alkaloidy, Alkohol, Alkohol amylowy, Alkohol etylowy, Ałun, 
Ałun amonowy, Ałun chromowo-potasowy, Ałun glinu, Ame-
ryk (Am), Amoniak, Amoniak bezwodny, Amoniak do celów 
przemysłowych, Amonowy aldehyd, Antydetonatory do sil-
ników spalinowych wewnętrznego spalania, Antymon (Sb), 
Argon (Ar), Arsen (As), Arsenian ołowiu, Astat (At), Azot (N), 
Azotan amonowy, Azotan bizmutu do celów chemicznych, 
Azotan srebrowy, Azotan uranu, Azotany, Balsam gurjunowy 
do produkcji lakierów, Bar(Ba), Bentonit, Benzen, Benzol, Ben-
zosulfimid, Berkel (Bk), Bezwodnik kwasu octowego, Bez-
wodniki, Białko jodowane, Białko słodowe, Białko zwierzęce 
(surowiec), Biologiczne hodowle tkanek, inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Biologiczne preparaty, 
inne niż. do celów medycznych lub weterynaryjnych, Biosty-
mulatory roślin, Bizmut (Bi), Błony rentgenowskie światłoczu-
łe, lecz nie naświetlone, Boksyt, Boraks, Brom do celów che-
micznych, Celuloza, Cer (Ce), Cez (Cs), Chemiczne substancje 

do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Chemiczne środki czyszczące do komi-
nów, Chemiczny papierek wskaźnikowy, Chemikalia do od-
barwiania olejów, Chemikalia do wyrobu emalii, z wyjątkiem 
pigmentów, Chlor (Cl), Chlorany, Chlorek glinowy, Chlorek 
magnezu, Chlorek palladu, Chlorki, Chlorowodorki, Chromia-
ny, Chromowe sole, Chromowy kwas, Ciecze ferromagne-
tyczne do celów przemysłowych, Cyjanamid wapniowy  
[nawóz], Cymen, Czterochlorki, Czterochlorometan węgla, 
Defolianty, Dekstryna, Detergenty stosowane w procesach 
produkcyjnych, Diastaza do celów przemysłowych, Diatomit, 
Dodatki chemiczne do fungicydów, Dodatki chemiczne 
do olejów, Dodatki chemiczne do paliwa, Dodatki chemicz-
ne do płuczek wiertniczych, Dodatki chemiczne do środków 
owadobójczych, Dodatki detergentowe do benzyny, Dolo-
mit do celów przemysłowych, Doniczki torfowe dla ogrod-
nictwa, Drewno garbarskie, Drożdże do celów naukowych, 
Drożdże do użytku w produkcji biopaliw, Dwuchlorek cyny, 
Dwuchromian potasu, Dwuchromian sodu, Dwutlenek cyr-
konu, Dwutlenek manganu, Dwutlenek tytanu do celów 
przemysłowych, Dyspersanty ropy naftowej, Dysproz (Dy), 
Ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, do użytku w pro-
dukcji kosmetyków, Ekstrakty roślinne do stosowania w pro-
dukcji środków farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne stoso-
wane w produkcji żywności, Ekstrakty z herbaty dla przemy-
słu spożywczego, Ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji 
kosmetyków, Ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji 
środków farmaceutycznych, Emulgatory, Emulsje fotogra-
ficzne, Enzymy dla przemysłu spożywczego, Enzymy do ce-
lów chemicznych, Enzymy do celów przemysłowych, Enzy-
my mlekowe dla przemysłu spożywczego, Enzymy mlekowe 
do celów chemicznych, Enzymy mlekowe do celów przemy-
słowych, Erb (Er), Estry, Estry celulozy do celów przemysło-
wych, Etan, Eter etylowy, Eter metylowy, Eter siarkowy, Etery, 
Etery celulozy do celów przemysłowych, Etery glikolu,  
Europ (Eu), Fenol do celów przemysłowych, Ferm (Fm), Filmy 
światłoczułe, nienaświetlone, Flawonoidy do celów przemy-
słowych [związki fenolowe], Flokulanty, Fluor (F), Folarskie 
preparaty dla przemysłu włókienniczego, Formierskie prepa-
raty stosowane w odlewnictwie, Fosfatydy, Fosfor (P), Fosfo-
rany [nawozy], Frans (Fr), Gadolin (Gd), Gal (Ga), Galasy, Galu-
san bizmutu zasadowy, Gambir, Gaz pędny do aerozoli, Gazy 
ochronne do spawania, Gazy zestalone do celów przemysło-
wych, Geny nasion do produkcji rolniczej, Gips do stosowa-
nia jako nawóz, Gleba do upraw, Glicerydy, Gliceryna do ce-
lów przemysłowych, Glikol, Glikozydy, Glina porowata do hy-
droponicznej uprawy roślin [substrat], Glinka, Glinka biała, 
Glukoza dla przemysłu spożywczego, Glukoza do celów 
przemysłowych, Gluten [kleje] nie do użytku biurowego lub 
domowego, Gluten dla przemysłu spożywczego, Gluten 
do użytku przemysłowego, Grafen, Grafit do celów przemy-
słowych, Guano [nawóz ptasi], Guma arabska do celów prze-
mysłowych, Gumy (materiały do klejenia) do celów przemy-
słowych, Hel (He), Holm (Ho), Hormony przyspieszające doj-
rzewanie owoców, Humus, Hydrazyna, Ił, Iterb (Yb), Itr (Y), 
Izotopy do celów przemysłowych, Jod do celów chemicz-
nych, Jod do celów przemysłowych, Jodek glinu, Jodki alka-
liczne do celów przemysłowych, Jodowane sole, Kainit, Kali-
forn (Cf), Kalomel [chlorek rtęci (I)], Kamfora do celów prze-
mysłowych, Kamień winny, inny niż do celów farmaceutycz-
nych, Karbid, Karbolineum do ochrony roślin, Katalizatory, 
Katalizatory biochemiczne, Katechu, Kazeina dla przemysłu 
spożywczego, Kazeina do celów przemysłowych, Kąpiele 
galwaniczne, Kąpiele tonujące [fotografika], Kąpiele utrwala-
jące [fotografika], Kebraczo do celów przemysłowych, Keto-
ny, Kity szklarskie, Kiur (Cm), Klej rybi, inny niż do artykułów 
papierniczych, użytku domowego lub do środków spożyw-
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czych, Klej skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego lub 
domowego, Klejące substancje do szczepienia drzew, Kleje 
do afiszów, Kleje do obuwia, Kleje do płytek ściennych, Kleje 
do skór, Kleje do tapetowania, Kleje do wykańczania i grun-
towania [klejenie], Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, Kleje przewodzące, Kolagen do celów przemysło-
wych, Kolodium, Komórki macierzyste, inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Konserwanty do stoso-
wania w przemyśle farmaceutycznym, Kora mangrowa 
do celów przemysłowych, Kostny węgiel, Kreozol do celów 
chemicznych, Krypton (Kr), Krzemian glinu, Krzemiany, Kse-
non(Xe), Ksylen, Kwas antranilowy, Kwas arsenawy, Kwas azo-
towy, Kwas benzoesowy, Kwas borny do celów przemysło-
wych, Kwas cholowy, Kwas cytrynowy do celów przemysło-
wych, Kwas fluorowodorowy, Kwas galusowy do wytwarza-
nia tuszu, Kwas garbnikowy, Kwas glutaminowy do celów 
przemysłowych, Kwas jodowy, Kwas mlekowy, Kwas mrów-
kowy, Kwas nadsiarkowy, Kwas oleinowy, Kwas ortofosforo-
wy, Kwas pikrynowy, Kwas pirogalusowy, Kwas salicylowy, 
Kwas sebacynowy, Kwas siarkowy, Kwas stearynowy, Kwas 
szczawiowy, Kwas węglowy, Kwas winowy, Kwas wolframo-
wy, Kwasoodporne mieszaniny chemiczne, Kwasy, Kwasy 
benzenopochodne, Kwasy mineralne, Kwasy sulfonowe, 
Kwasy tłuszczowe, Kwaśny szczawian potasowy, Kwiat siar-
czany do celów chemicznych, Laktoza [surowy materiał], 
Laktoza dla przemysłu spożywczego, Laktoza do celów prze-
mysłowych, Lantan, Lecytyna [surowiec], Lecytyna dla prze-
mysłu spożywczego, Lecytyna do celów przemysłowych, 
Lep na ptaki, Lit (Li), Lutet[Lu], Magnezyt, Manganian, Masa 
papiernicza, Mastyks do skór, Mastyks do szczepienia drzew, 
Mastyksy do opon, Materiały ceramiczne w formie pyłu 
do użytku jako środki filtrujące, Materiały filtracyjne [substan-
cje mineralne], Materiały filtracyjne [substancje roślinne],  
Materiały filtracyjne [tworzywa sztuczne nieprzetworzone], 
Materiały filtrujące z substancji chemicznych, Materiały syn-
tetyczne do absorpcji oleju, Mąka z tapioki do celów przemy-
słowych, Mąki do celów przemysłowych, Metale alkaliczne, 
Metale ziem alkalicznych, Metaloidy, Metan, Metylobenzen, 
Miazga drzewna, Mieszaniny do gwintowania, Mieszanki ce-
ramiczne do spiekania [granulki i proszki|, Mieszanki do ga-
szenia ognia, Mieszanki do naprawiania dętek, Mieszanki 
do naprawy opon, Mieszanki do produkcji ceramiki technicz-
nej, Mieszanki do usuwania tapet, Mikroorganizmy (Kultury -) 
inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Mode-
ratory do reaktorów jądrowych, Morska woda do celów prze-
mysłowych, Mydła [metaliczne] do celów przemysłowych, 
Nadboran sodowy, Nadchlorany, Nadsiarczany, Nadtlenek 
wodoru do celów przemysłowych, Nadwęglany, Naftalen, 
Nanoproszki do celów przemysłowych, Nawozy, Nawozy 
azotowe, Nawozy z mączki rybnej, Neodym (Nd), Neon (Ne), 
Neptun (Np), Neutralizatory gazów toksycznych, Nitrocelulo-
za, Obornik, Ocet drzewny, Ocet spirytusowy [rozcieńczony 
roztwór kwasu octowego], Octan amylu, Octan celulozy 
w stanie surowym, Octan glinu, Octan ołowiu, Octan wap-
nia, Octany, Odczynniki chemiczne, inne niż do użytku me-
dycznego lub weterynaryjnego, Olej przekładniowy, Oleje 
do konserwacji żywności, Oleje do przemysłowego garbo-
wania skór, Oleje do wyprawiania skór, Oleje przekładniowe, 
Olejowe spoiwa [kity, lepiki], Oliwin (krzemian), Organiczne 
pozostałości pofermentacyjne [nawóz], Paliwo do reaktorów 
jądrowych, Papier białkowany, Papier do światłokopii, Papier 
fotometryczny, Papier nasączony barem, Papier odczynniko-
wy, inny niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Pa-
pier światłoczuły, Papierek lakmusowy, Paski diagnostyczne 
do badania mleka matki, inne niż do użytku medycznego lub 
weterynaryjnego, Pasta termoprzewodząca, Pektyna dla 
przemysłu spożywczego, Pektyna do celów fotograficznych, 

Pektyna do celów przemysłowych, Piasek formierski, Pier-
wiastki radioaktywne do celów naukowych, Plastizole, Pla-
styfikatory, Pluton (Pu), Płótno światłoczułe do fotografii, 
Płuczki wiertnicze, Płyn przeciw zamarzaniu, Płyny do obwo-
dów hydraulicznych, Płyny do odsiarczania akumulatorów 
elektrycznych, Płyny do układu kierowniczego ze wspoma-
ganiem, Płyny hamulcowe, Płyny wspomagające do materia-
łów ściernych, Płytki do ferrotypia [fotografika], Płytki foto-
graficzne światłoczułe, Pochłaniacze gazów [substancje ak-
tywne], Pochodne benzenu, Pochodne celulozy [chemikalia], 
Podchloryn sodu, Podłoża dla upraw bezglebowych [rolnic-
two], Pokrycia humusowe, Polimery na bazie dendrymerów 
do użytku w produkcji kapsułek do produktów farmaceu-
tycznych, Polon (Po), Potas (K), Potaż, Powłoki chemiczne 
do soczewek okulistycznych, Prazeodym (Pr), Preparaty anty-
statyczne, inne niż do użytku domowego, Preparaty bakte-
riologiczne do octowania, Preparaty bakteriologiczne, inne 
niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, Preparaty 
bakteryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryj-
nego, Preparaty chemiczne do barwienia szkła, Preparaty 
chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Preparaty chemiczne do impre-
gnacji wodoodpornej skór, Preparaty chemiczne do konden-
sacji, Preparaty chemiczne do lutowania, Preparaty chemicz-
ne do matowienia emalii, Preparaty chemiczne do przepłuki-
wania grzejników, Preparaty chemiczne do wytwarzania 
farb, Preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u ro-
ślin zbożowych, Preparaty chemiczne do zapobiegania ple-
śni, Preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu 
plam na tkaninach, Preparaty chemiczne ułatwiające stapia-
nie metali, Preparaty chemiczne zabezpieczające przed śnie-
cią zbożową, Preparaty chłodnicze, Preparaty diagnostyczne, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepa-
raty do destylacji spirytusu drzewnego, Preparaty do galwa-
nizacji, Preparaty do impregnacji wodoodpornej spoiw, 
z wyjątkiem farb, Preparaty do klarowania, Preparaty do kla-
rowania moszczu, Preparaty do klarowania wina, Preparaty 
do klejenia, Preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb 
i olejów], Preparaty do konserwacji gumy, Preparaty do kon-
serwacji płytek [z wyjątkiem farb i olejów], Preparaty do luto-
wania, Preparaty do obróbki wykończeniowej stali, Preparaty 
do oczyszczania gazu, Preparaty do odgumowywania, Pre-
paraty do odklejania i odłączania, Preparaty do odpuszcza-
nia metali, Preparaty do odtłuszczania stosowane w proce-
sach produkcyjnych, Preparaty do oszczędzania paliwa, Pre-
paraty do oszczędzania węgla, Preparaty do produkcji świa-
tła błyskowego, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Prepa-
raty do usuwania kamienia kotłowego, Preparaty do usuwa-
nia kamienia kotłowego, inne niż do użytku domowego, 
Preparaty do utwardzania metali, Preparaty do wędzenia 
mięsa, Preparaty do wulkanizacji, Preparaty do wybielania 
[środki odbarwiające] do celów przemysłowych, Preparaty 
do wyprawiania skór, Preparaty do zmiękczania mięsa do ce-
lów przemysłowych, Preparaty enzymatyczne dla przemysłu 
spożywczego, Preparaty enzymatyczne do celów przemy-
słowych, Preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, 
Preparaty folarskie, Preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, 
Preparaty klejące do bandaży chirurgicznych, Preparaty kon-
serwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i ole-
jów, Preparaty kriogeniczne, Preparaty odwadniające do ce-
lów przemysłowych, Preparaty ognioodporne, Preparaty 
poprawiające kondycję gleby, Preparaty przyspieszające go-
towanie do celów przemysłowych, Preparaty ułatwiające 
wyjmowanie z formy, Preparaty z mikroelementów dla roślin, 
Preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, Preparaty za-
bezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie 
[z wyjątkiem farb], Preparaty zapobiegające matowieniu so-
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czewek, Preparaty zapobiegające powstawaniu oczek 
w pończochach, Preparaty zapobiegające tworzeniu się po-
włok osadowych, Preparaty zapobiegające zagotowaniu się 
chłodziwa silnikowego, Preparaty zwilżające do użytku 
w barwieniu, Preparaty zwilżające do użytku w przemyśle 
włókienniczym, Preparaty zwilżające do użytku w wybiela-
niu, Produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku 
przemysłowego, Produkty chemiczne stosowane w fotogra-
fii, Produkty do zmętniania emalii, Produkty uboczne proce-
sów obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych, Promet 
(Pm), Protaktyn (Pa), Proteina [materiał surowy], Proteiny dla 
przemysłu spożywczego, Proteiny do użytku w procesie pro-
dukcji, Proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, 
Prusydki, Przeciwutleniacze do użytku w produkcji, Przeciw-
utleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków, Przeciwu-
tleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, Przeciwutle-
niacze do użytku w produkcji suplementów diety, Przyspie-
szacze wulkanizacji, Rad do celów naukowych, Radon (Rn), 
Reduktory fotograficzne, Ren (Re), Rozpuszczalniki do lakie-
rów, Rozszczepialne materiały do energetyki jądrowej, Rozsz-
czepialne pierwiastki chemiczne, Roztwory do cyjanotypii, 
Roztwory salmiaku, Roztwory soli srebrzystych do posre-
brzania, Roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w aku-
mulatorach, Rtęć (Hg), Rubid (Rb), Sacharyna, Sadza do celów 
przemysłowych, Sadza do celów przemysłowych lub rolni-
czych, Saletra, Salmiak [techniczny chlorek amonu], Samar (Sm), 
Samozabarwiający się papier [fotografia], Selen (Se), Sensybi-
lizatory fotograficzne, Sensybilizowane płytki do druku offse-
towego, Siarczan baru, Siarczan miedzi, Siarczany, Siarczek 
antymonu, Siarczek węgla, Siarczki, Siarka (S), Silikony, Skand (Sc), 
Składniki chemiczne do uzdatniania wody, Skrobia do celów 
przemysłowych, Skrobia ziemniaczana do użytku przemysło-
wego, Soda kalcynowana, Soda kaustyczna do celów prze-
mysłowych, Sole [nawozy], Sole [preparaty chemiczne], Sole 
amoniakalne, Sole do barwienia metali, Sole do celów prze-
mysłowych, Sole do ogniw galwanicznych, Sole metali alka-
licznych, Sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, 
Sole metali ziem rzadkich, Sole rtęci, Sole sodowe (związki 
chemiczne), Sole tonujące [fotografika], Sole wapnia, Sole 
złota, Sole żelaza, Sos do przygotowywania tytoniu, Sód (Na), 
Sól do konserwowania, inna niż do żywności, Sól kamienna, 
Sól, surowa, Spinel (minerał z gromady tlenków), Spirytus 
drzewny, Spoiwa [metalurgia], Spoiwa do naprawy stłuczo-
nych przedmiotów [substancje klejące], Spoiwa odlewnicze, 
Stront (Sr), Substancje chemiczne do konserwowania żyw-
ności, Substancje chemiczne do napowietrzania betonu, 
Substancje garbujące, Substancje powierzchniowo czynne, 
Substancje zmętniające do szkła, Substancje żrące do celów 
przemysłowych, Suchy lód [stały dwutlenek węgla], Sumak 
do garbowania, Superfosfaty [nawozy], Szczawian potasowy, 
Szczawiany, Szkliwo ceramiczne, Szkło (Preparaty chemiczne 
przeciw matowieniu -), Szkło wodne, Szpachlówka do karose-
rii samochodowej, Szpat ciężki [baryt], Sztuczne słodziki 
[preparaty chemiczne], Środki chemiczne dla leśnictwa, 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciwpasożytniczych, Środki chemiczne dla 
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-
cydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne 
dla przemysłu, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków prze-
ciw pasożytom, Środki chemiczne do bielenia tłuszczów, 
środki chemiczne do fermentacji wina, Środki chemiczne 
do impregnacji materiałów tekstylnych, Środki chemiczne 
do impregnacji skóry, Środki chemiczne do matowienia 
szkła, Środki chemiczne do oczyszczania oleju, Środki che-
miczne do ożywiania kolorów tkanin, Środki chemiczne 
do renowacji skóry, Środki chemiczne do usuwania osadu 

węglowego z silników, Środki chemiczne do wybielania wo-
sku, Środki chemiczne do wyprawiania skór, Środki chemicz-
ne do zapobiegania chorobom winorośli, Środki chemiczne 
nadające materiałom tekstylnym właściwości wodoodporne, 
Środki chemiczne stosowane do zapobiegania kondensacji, 
środki chłodzące do silników pojazdów, Środki do klarowania 
i konserwowania piwa, Środki do konserwacji betonu, z wy-
jątkiem farb i olejów, środki do konserwacji kwiatów, Środki 
do konserwacji piwa, Środki do matowienia, Środki do ochro-
ny nasion, Środki do oddzielania tłuszczów, Środki do odkle-
jania [preparaty chemiczne do upłynniania skrobi], Środki 
do renowacji płyt gramofonowych, Środki do wypełniania 
ubytków w drzewach [leśnictwo], Środki dyspergujące olej, 
Środki klejące do stosowania w przemyśle włókienniczym, 
Środki korozyjne, Środki zmiękczające do celów przemysło-
wych, Środki zmiękczające wodę, Tal (Tl), Talk [krzemian ma-
gnezowy], Tanina, Taśmy filmowe, światłoczułe lecz nie na-
świetlone, Technet (Tc), Tellur (Tc), Terb (Tb), Tetrachlorek 
acetylenu, Tiomocznik, Tiosiarczany, Tkaniny do światłokopii, 
Tlen do celów przemysłowych, Tlenek baru, Tlenek chromo-
wy, Tlenek glinu, Tlenek kobaltu do celów przemysłowych, 
Tlenek litu, Tlenek ołowiu, Tlenek rtęci, Tlenek uranu, Tlenki 
azotu, Topniki do lutowania, Tor (Th), Torf [nawóz], Tragakan-
towa guma do użycia w produkcji, Trójtlenek antymonu,  
Tul (Tm), Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Tworzywa 
sztuczne w postaci dyspersji, Tymol do celów przemysło-
wych, Tytanit, Uran (U), Utleniacze [dodatki chemiczne 
do paliwa silnikowego], Utrwalacze [fotografia], Utwardzają-
ce substancje do wapienia, Wapno bielące, Warstwa upraw-
na gleby, Węgiel, Węgiel aktywny, Węgiel do filtrów, Węgiel 
kostny, Węgiel z krwi, Węglan magnezowy, Węglan wapnia, 
Węglany, Węglik krzemu [surowiec], Węgliki, Węglowodany, 
Winny alkohol, Wiskoza, Witaminy dla przemysłu spożywcze-
go, Witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, Wita-
miny do użytku w produkcji kosmetyków, Witaminy do użyt-
ku w produkcji żywności, Witeryt, Woda ciężka, Woda desty-
lowana, Woda ługowa dla przemysłu spożywczego, Woda 
potasowa, Wodorosty (nawóz), Wodorotlenek glinowy, Wo-
dorowęglan sodowy do celów chemicznych, Wodorowinian 
potasowy dla przemysłu spożywczego, Wodorowinian pota-
sowy do celów chemicznych, Wodorowinian potasowy 
do celów przemysłowych, Wodór (H), Wodziany [hydraty], 
Wosk do szczepienia drzew, Wymienniki jonowe [chemikalia], 
Wywoływacze fotograficzne, Wzmacniacze chemiczne 
do kauczuku, Wzmacniacze chemiczne do papieru, Zakwa-
szona woda do ładowania akumulatorów, Zaprawy farbiar-
skie do metali, Zasady [preparaty chemiczne], Zestawy skład-
ników do produkcji płyt gramofonowych, Ziemia fulerska dla 
przemysłu włókienniczego, Ziemie rzadkie, Zlepiające środki 
do betonu, Związki baru, Związki fluorytu, Żelatyna do celów 
fotograficznych, Żelatyna do celów przemysłowych, Żelazo-
cyjanki, Żele do elektroforezy, Żużel [nawóz], Żywice epoksy-
dowe w stanie surowym, Żywice polimerowe, nieprzetwo-
rzone, Żywice przewodzące, Żywice sztuczne w stanie suro-
wym, 2 Annato [barwniki], Atramenty jadalne, Atramenty 
przewodzące, Auramina, Balsam kanadyjski, Barwnik 
do drewna, Barwniki, Barwniki alizarynowe, Barwniki anilino-
we, Barwniki do likierów, Barwniki do masła, Barwniki do na-
pojów, Barwniki do obuwia, Barwniki do piwa, Barwniki sło-
dowe, Barwniki spożywcze, Barwniki w postaci pisaków 
do odnawiania mebli, Bejce, Bejce do drewna, Bejce do skóry, 
Biel cynkowa [pigment], Biel ołowiana, Drewno barwiące, 
Dwutlenek tytanu [pigment], Ekstrakt z drewna barwiącego, 
Emalie [lakiery], Emalie do malowania, Emulsje srebrne  
[pigmenty], Farba wapienna, Farby, Farby aluminiowe, Farby 
bakteriobójcze, Farby ceramiczne, Farby chroniące przed 
moczem, Farby ognioodporne, Farby olejne do użytku 
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w sztuce, Farby przeciw zanieczyszczeniom, Farby przewo-
dzące, Farby wodne, Farby wodne do użytku w sztuce, Farby 
zawierające azbest, Folie metalowe do stosowania w malar-
stwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, Glejta ołowiowa, 
Gumiguta stosowana w malarstwie, Gumożywice, Indygo 
[barwnik], Kalafonia, Karbonyl [do konserwacji drewna], Kar-
mel [barwnik do żywności], Karmel słodowy [barwnik spo-
żywczy], Karmin koszenilowy, Kartridże z tuszem, napełnio-
ne, do drukarek i fotokopiarek, Koloranty, Kopal, Kreozot 
do ochrony drewna, Kurkuma [barwnik], Lakier asfaltowy, 
Lakier bitumiczny, Lakier kopalowy, Lakiery do powlekania 
brązem, Lakiery i pokosty, Mastyks [żywica naturalna], Metale 
w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, dru-
karstwie i sztuce, Mieszanki drukarskie [tusz], Minia ołowiana, 
Mleko wapienne, Oleje do konserwacji drewna, Oleje prze-
ciwrdzewne, Papier do barwienia jajek wielkanocnych, Pod-
kłady, Powłoki, Powłoki antygraffiti [farby], Powłoki do drew-
na [farby], Powłoki do krycia smołowaną tekturą [farby], Po-
włoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, 
Preparaty ochronne do metali, Preparaty zabezpieczające 
przed psuciem się drewna, Preparaty zapobiegające mato-
wieniu metali, Proszek glinowy do malowania, Proszki do sre-
brzenia, Próbki farb w formie łat stosowane przed malowa-
niem do przetestowania kolorów [do wielokrotnego nakła-
dania], Rdza (Preparaty zabezpieczające przed -), Rozcień-
czalniki do farb, Rozcieńczalniki do lakierów, Sadza (barwnik), 
Sadza (pigment), Sandarak, Siena naturalna (pigment], Smary 
przeciwrdzewne, Sproszkowany brąz do malowania, Srebrna 
pasta, Strączyn żółty [barwnik], Sumak do lakierów, Sykatywy 
[środki wysuszające] do farb, Szafran [barwnik], Szelak, Szkli-
wo [farby, lakiery], Środki zabezpieczające przed rdzą, Taśmy 
antykorozyjne, Terpentyna [rozcieńczalnik do farb], Tlenek 
kobaltu [barwnik], Tonery do drukarek i fotokopiarek, Tusz 
do grawerowania, Tusz do znakowania zwierząt, Tusze 
do drukarek i fotokopiarek, Tusze do skór, Tusze do tatuaży, 
Utrwalacze [lakiery], Utrwalacze do akwareli, Wiążące środki 
do farb, Wkłady z atramentem jadalnym, pełne, do drukarek, 
Wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, Wykoń-
czenia podłóg drewnianych, Żywice naturalne w stanie  
surowym.

(210) 549185 (220) 2022 11 15
(731) SZYMAŃSKI ANDRZEJ FHU TREES-SPORT, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMPIRE RIDE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 26.13.25, 
03.07.17, 26.01.01, 26.01.03

(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Sprzęt 
do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Wyposażenie 
placów zabaw i wesołych miasteczek.

(210) 549231 (220) 2022 11 16
(731) ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) asee

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.03.04, 26.03.07
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie do uwie-
rzytelniania, Przyrządy do monitorowania ruchu drogowego, 
Urządzenia do wykrywania ruchu drogowego, Oprogramo-
wanie dla bankowości, Oprogramowanie do zarządzania 
dokumentami, Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne 
przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, Opro-
gramowanie do wykonywania płatności, Oprogramowanie 
do płatności elektronicznych, Oprogramowanie do transak-
cji elektronicznych, Oprogramowania do uwierzytelniania 
w zakresie kontroli dostępu i komunikacji z komputerem 
oraz siecią komputerową, Oprogramowanie komputerowe 
do transmisji danych i informacji, Oprogramowanie do han-
dlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Systemy 
płatności elektronicznych, Oprogramowanie komputero-
we do handlu elektronicznego umożliwiające użytkowni-
kom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Aplikacje 
mobilne, Aplikacje mobilne do płatności elektronicznych, 
Platformy oprogramowania komputerowego dla płatno-
ści elektronicznych i transakcji elektronicznych, Urządze-
nia do przetwarzania płatności elektronicznych, Terminale 
komputerowe do celów bankowych, Bezpieczne terminale 
do transakcji elektronicznych, Terminale do elektronicznego 
przetwarzania płatności kartami kredytowymi, Terminale 
do kart kredytowych, Terminale do płatności elektronicz-
nych, Niezależna sieć terminali do płatności elektronicz-
nych, Niezależna sieć bankomatów, Terminale do płatności 
wirtualnych, Karty płatnicze i karty kredytowe kodowane 
magnetycznie, Terminale POS, Systemy elektronicznych 
terminali płatniczych [epos], Oprogramowanie komputero-
we do kontroli terminali samoobsługowych, Elektroniczne 
i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku w związku 
z płatnością za usługi, Sprzęt komputerowy do przetwarza-
nia płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób 
trzecich i przez osoby trzecie, Bankomaty, Karty magnetycz-
ne bankomatowe, Terminale płatnicze, bankomaty i liczarki 
pieniędzy, Kasy rejestrujące, Elektroniczne kasy rejestrujące, 
Automaty do depozytów gotówkowych, Automaty do po-
zostawiania depozytów gotówkowych, Automatyczne ma-
szyny sortujące i liczące monety, Programy komputerowe 
do elektronicznych kas rejestrujących, Oprogramowanie 
do elektronicznych kas rejestrujących, Platformy oprogra-
mowania umożliwiające użytkownikom zbieranie pieniędzy, 
35 Wynajem sprzętu do elektronicznego terminala kasowe-
go, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospo-
darczej za pośrednictwem terminali komputerowych, Wypo-
życzanie sprzętu do elektronicznego terminala kasowego, 
36 Usługi w zakresie płatności, Usługi płatności finansowych, 
Obsługa płatności, Elektroniczne przetwarzanie płatności, 
Elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, Pobieranie płatności, Prze-
twarzanie usług transakcji finansowych on-line, Bankowość 
on-line, Usługi bankowości elektronicznej, Przetwarzanie 
płatności na rzecz banków, Usługi płatności bezdotykowych, 
Usługi w zakresie płatności elektronicznych, Usługi w zakre-
sie mobilnych płatności elektronicznych, Usługi w zakresie 
płatności zdalnych, Usługi płatności w handlu elektronicz-
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nym, Przetwarzanie elektronicznych transakcji przelewu 
obcych walut, Usługi płatności dokonywanych za pomocą 
kart obciążeniowych, Usługi płatności dokonywanych za po-
mocą kart kredytowych i kart debetowych, Przetwarzanie 
transakcji kartą debetową i kartą kredytową na rzecz osób 
trzecich, Przetwarzanie płatności dokonywanych przy użyciu 
kart przedpłaconych, Usługi kliringowe w zakresie transakcji 
płatniczych, Usługi w zakresie administrowania płatności, 
Usługi portfela elektronicznego - usługi w zakresie płatno-
ści, Usługi w zakresie bankomatów, Wypożyczanie banko-
matów, Udostępnianie bankomatów do podejmowania 
i wpłacania pieniędzy, Udostępnianie terminali płatniczych, 
Wypożyczanie terminali płatniczych, Świadczenie usług 
finansowych za pośrednictwem terminali płatniczych, Wy-
pożyczanie terminali płatniczych, Usługi przelewów, Usługi 
transakcji finansowych, Usługi bezgotówkowych transakcji 
płatniczych, Transakcje gotówkowe i walutowe, Handel wa-
lutami i wymiana walut, Usługi płacenia rachunków on-line, 
Elektroniczne transakcje debetowe, Elektroniczne transakcje 
pieniężne, Elektroniczne transakcje za pomocą kart kredyto-
wych, Obsługa kart do transakcji płatniczych, Obsługa trans-
akcji finansowych on-line, Obsługa płatności dokonywanych 
za pomocą kart obciążeniowych, Przetwarzanie płatności, 
Przetwarzanie płatności za zakup towarów i usług za pośred-
nictwem elektronicznej sieci łącznościowej, Przetwarzanie 
płatności dotyczących kart kredytowych, Udostępnianie 
wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali elek-
tronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów 
i zlokalizowanych w sklepach detalicznych, Usługi finanso-
we związane z podejmowaniem i deponowaniem gotów-
ki, Usługi finansowe związane z kartami bankowymi, Usługi 
płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej 
aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi pobiera-
nia opłat elektronicznych, Usługi związane z kartami płatni-
czymi, Zautomatyzowane usługi płatnicze, Usługi związane 
z kartami kredytowymi i gotówkowymi, 37 Instalacja, napra-
wa i konserwacja terminali płatniczych, Instalacja, naprawa, 
konserwacja bankomatów, Konserwacja terminali do prze-
twarzania danych, 38 Usługi telekomunikacyjne w zakresie 
elektronicznego przesyłania, przekazywania i przetwarzania 
danych finansowych i płatności, Łączność poprzez termina-
le komputerowe, Telematyczna komunikacja za pośrednic-
twem terminali komputerowych, Elektroniczna transmisja 
danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych 
i urządzeń elektronicznych, 39 Uzupełnianie banknotów 
w bankomatach, Skomputeryzowane planowanie związa-
ne z transportem, Skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące usług transportowych, 42 Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmu-
jące oprogramowanie do usług płatności, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego do płatności elektro-
nicznych, Projektowanie oprogramowania komputerowego 
do sterowania terminalami samoobsługowymi, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego do płatności elektro-
nicznych, Konserwacja oprogramowania komputerowego 
do płatności elektronicznych, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania, słu-
żącego do realizacji płatności elektronicznych, Umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line 
nie do pobrania, służącego do uwierzytelniania w zakresie 
kontroli dostępu i komunikacji z komputerami i sieciami 
komputerowymi, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, 
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Usługi 
uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za po-
mocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania dla celów 
bezpiecznych elektronicznych transakcji finansowych, Wy-
pożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Rozwiązy-

wanie problemów z oprogramowaniem komputerowym 
[pomoc techniczna], Usługi pomocy technicznej związane 
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Opraco-
wywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sie-
ci, Udostępnianie programów bezpieczeństwa komputero-
wego w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi programo-
wania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych 
elektronicznych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa 
komputerowego w celu ochrony danych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elek-
tronicznych, Projektowanie infrastruktury informatycznej 
na rzecz osób trzecich.

(210) 549311 (220) 2022 11 16
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DZIEŃ NA ŻYWO
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Pobieralne gry komputerowe, 
Interaktywne gry komputerowe, Publikacje elektroniczne 
zawierające gry, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, od-
twarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Elektryczna 
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Na-
dajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Od-
biorniki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzenia do od-
kodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw 
do odbioru telewizji, Zestawy aparaturowe zawierające de-
koder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitar-
nej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę 
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - 
rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twar-
dym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów 
(osobisty rejestrator obrazu), Programy komputerowe, Pro-
gramy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji 
oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych 
kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier kom-
puterowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Progra-
my komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Urzą-
dzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, 
Anteny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, 
zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu 
wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, Aparaty 
telefoniczne, Monitory, Komputery i urządzenia towarzyszą-
ce: komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyj-
nego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cy-
frowym, 35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca 
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, tele-
wizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręcza-
nia prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów 
i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi badania opinii 
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, Udzielanie in-
formacji w sprawach działalności gospodarczej, Pozyskiwa-
nie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Sporzą-
dzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej 
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i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielo-
branżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, 
usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji 
radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalo-
nych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu 
i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier kom-
puterowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatu-
ry służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału na-
ziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-
nia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane-
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, 
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, 
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, ka-
rafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmety-
ki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i na-
lepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych pli-
ków muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy po-
dróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skro-
baczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, 
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Interne-
tu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Usłu-
gi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych 
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesy-

łania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem 
informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu tele-
wizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji te-
lewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
Usługi dostarczania Informacji on-line z komputerowych baz 
danych, Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsultacyjne do-
tyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu 
do Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Organizacja 
i przekazywanie serwisów internetowych www, Dostarcza-
nie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Inter-
necie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, fil-
mowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem dekode-
rów sygnału [do użytku w komunikacji], Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajem odbiorczych anten sateli-
tarnych, Zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie da-
nych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu 
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie do-
stępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali 
Internetowych, Usługi udostępniania dostępu do krajowych 
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, Do-
starczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, Do-
starczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą tele-
komunikacji, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja roz-
rywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i kon-
kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem wi-
dzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie dostę-
pu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmo-
wania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, 
Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usług au-
tomatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgod-
nie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi wynajmowa-
nia studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji 
nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez 
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
Usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych materia-
łów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, cza-
sopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, Wynajem odbior-
ników radiowych i telewizyjnych, Wynajem sprzętu audiowi-
zualnego, 42 Opracowywanie i wdrażanie programów kom-
puterowych, Usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, in-
formacyjne i rozwojowe dotyczące oprogramowania kom-
puterowego, Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadze-
nie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie 
badań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-
-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania no-
wych technologii w dziedzinie usług medialnych, Opraco-
wywanie i przekazywanie prognoz pogody, Usługi kawiare-
nek internetowych (wynajem komputerów), Hosting i admi-
nistracja serwerów internetowych, umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania operacyjnego online 
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, Wyna-
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jem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron interneto-
wych, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej 
na strony Internetowe.

(210) 549456 (220) 2022 11 21
(731) NOWAK PIOTR, POPIÓŁ-NOWAK ADRIANA NOWAK 

DOM PIOTR NOWAK & ADRIANA POPIÓŁ-NOWAK 
SPÓŁKA CYWILNA, Siedlce

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowak DOM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.25
(510), (511) 37 Usługi z zakresu budowlanego, remontowo-
-budowlanego, Montaż drzwi i okien.

(210) 549584 (220) 2022 11 24
(731) ŚWITAŁA MAŁGORZATA, ŚWITAŁA MIŁOSZ  

M&M ŚWITAŁA SPÓŁKA CYWILNA, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M&M

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 549631 (220) 2022 11 25
(731) OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ SPÓŁKA 

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

(531) 26.01.04, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, 
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficz-
ne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygna-
lizacyjne, do wykrywania, testowania, inspekcji, do ratowa-
nia życia i do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, transmisji, odtwarzania lub przetwarzania 
dźwięku, obrazów lub danych, Nośniki nagrane lub do po-
brania, Nośniki cyfrowe lub analogiczne nienagrane do na-
grywania i zapisywania, Magnetyczne nośniki danych, 
Nagrywalne płyty (dyski), Urządzenia telekomunikacyjne, 
Urządzenia do przetwarzania danych i komputery, Sprzęt 

peryferyjny do komputerów, Oprogramowanie, Oprogra-
mowanie komputerowe, Aplikacje mobilne, Oprogramowa-
nie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do gromadze-
nia, przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych 
danych, Oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje 
mobilne, do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie 
komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do wirtualizacji, 
Oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobil-
ne, do zapewnienia zdalnego dostępu do innych aplikacji 
lub infrastruktury, Oprogramowanie komputerowe, w tym 
aplikacje mobilne, do zdalnego wsparcia informatyczne-
go, Oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mo-
bilne, do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania 
i udostępniania danych w chmurze lub innych usługach 
sieciowych, Oprogramowanie komputerowe, w tym apli-
kacje mobilne, do zapewnienia bezpieczeństwa danych 
w usługach sieciowych lub na nośnikach danych, Oprogra-
mowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do ad-
ministracji i zarządzania innym oprogramowaniem i sprzę-
tem komputerowym, Oprogramowanie komputerowe 
do monitorowania wydajności chmury, Oprogramowanie 
do zarządzania bazami danych, Komputerowe oprogra-
mowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Opro-
gramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych 
dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, 
Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie 
komputerowe do pobrania z Internetu, Elektroniczne pu-
blikacje online (do pobrania z internetu lub sieci kompute-
rowej bądź komputerowej bazy danych), Oprogramowanie 
do obsługi wiadomości błyskawicznych, Oprogramowanie 
do udostępniania plików, Oprogramowanie łącznościo-
we do elektronicznej wymiany danych, treści audio, treści 
wideo, obrazów i grafik za pośrednictwem sieci kompute-
rowych, mobilnych, bezprzewodowych i telekomunikacyj-
nych, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania 
obrazów, grafik, treści audio, treści wideo i tekstu, Pobie-
ralne oprogramowanie komputerowe do umożliwiania 
elektronicznej transmisji informacji, danych, dokumentów, 
głosu oraz obrazów przez internet, Aplikacje komputerowe 
do nadawania strumieniowego materiałów audio, materia-
łów wideo, nagrań wideo, muzyki i obrazów, Urządzenia 
do transmisji strumieniowej mediów cyfrowych, Oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania, do przeglądania, 
kontrolowania i uzyskiwania dostępu do zdalnych kompu-
terów i sieci komputerowych, 35 Doradztwo specjalistycz-
ne w sprawach prowadzenia i organizowania działalności 
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, Systematyzacja i pozyskiwanie danych do elektro-
nicznych baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, Pośrednictwo przy zawieraniu transakcji han-
dlowych w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego, 
oprogramowania, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn 
biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, Pośrednictwo w zakresie 
pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych 
baz danych, wyszukiwania informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich oraz komputerowego zarządzania 
plikami, Dzierżawa maszyn biurowych, Doradztwo handlo-
we i biznesowe w zakresie sprzętu przetwarzającego dane, 
maszyn biurowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
dotyczące oprogramowania komputerowego, oprogramo-
wania do przetwarzania danych w chmurze, Usługi gro-
madzenia, przechowywania i archiwizacji danych, Usługi 
przetwarzania danych w chmurze, Usługi przetwarzania 
danych w usługach sieciowych, Informacja o powyższych 
usługach, 37 Instalacja sieci komputerowych, Usługi konser-
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wacji sieci komputerowych, Informacja o powyższych usłu-
gach, 38 Telekomunikacja, Transmisja danych, Przesyłanie 
informacji za pomocą urządzeń elektronicznych, Dzierżawa 
urządzeń do przesyłania danych, Doradztwo w zakresie 
urządzeń do przesyłania danych, Interaktywne usługi tele-
komunikacyjne, Udostępnianie instalacji telekomunikacyj-
nych, Doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, Zapewnia-
nie obsługi sieci komputerowej, Informacja o powyższych 
usługach, 41 Usługi edukacyjne, Nauczanie i kształcenie 
w szczególności organizowanie szkoleń dotyczących syste-
mów i sieci komputerowych, oprogramowania oraz sprzętu 
komputerowego, Prowadzenie seminariów, zajęć, warszta-
tów, kursów online i konferencji w dziedzinie technologii, 
przetwarzania w chmurze, Informacja o powyższych usłu-
gach, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi hostingowe, Usługi dostawców hostingu w chmu-
rze lub innych usługach sieciowych, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Usługi oprogramowania do tworzenia 
chmury i zarządzania nią jako usługi [SaaS], Usługi doradcze 
w zakresie gromadzenia, przechowywania, przetwarzania 
i udostępniania danych w chmurze lub innych usługach 
sieciowych, Usługi doradcze w zakresie technologii prze-
twarzania w chmurze lub innych usługach sieciowych, 
Usługi udostępniania maszyn wirtualnych, Usługi udo-
stępniania i zarządzania środowiskiem uruchomieniowym 
programów komputerowych, Usługi wsparcia techniczne-
go dotyczące zarządzania komputerową lub programową 
infrastrukturą zdalną, Usługi wsparcia technicznego doty-
czące zarządzania infrastrukturą komputerową lub progra-
mową, Usługi monitorowania, administracji i zarządzania 
systemami informatycznymi, Usługi monitorowania, admi-
nistracji i zarządzania aplikacjami w chmurze lub innych 
usługach sieciowych, Usługi tworzenia aplikacji interneto-
wych, Usługi centrów danych, Usługi odzyskiwania danych,  
Hosting komputerowych baz danych, Usługi projektowania, 
opracowywania sieci komputerowych, Usługi zarządzania 
bezpieczeństwem w sieciach komputerowych, Ochro-
na sieci komputerowych przed zagrożeniami związanymi 
z nieuprawnionym dostępem do danych lub zakłóceniami 
funkcjonowania sieci komputerowych, Usługi monitorowa-
nia i zarządzania bezpieczeństwem w usługach sieciowych, 
Usługi monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem 
w usługach sieciowych polegające na egzekwowaniu, 
ograniczaniu i kontrolowaniu uprawnień dostępu dla użyt-
kowników usług do zasobów chmurowych, mobilnych lub 
sieciowych, Projektowanie, ekspertyzy i rozwój sprzętu 
komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych, 
sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urzą-
dzeń do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, Doradztwo w zakresie sprzętu kompu-
terowego, oprogramowania, sieci komputerowych, Progra-
mowanie komputerów lub sprzętu przetwarzającego dane, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Wypoży-
czanie komputerów i innego sprzętu przetwarzającego 
dane, Techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, 
Archiwizacja elektronicznych baz danych, Usługi w zakresie 
utrzymania komputerowych baz danych, Informacja o po-
wyższych usługach, 45 Doradztwo związane z rejestracją 
nazw domen, Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji 
użytkowników w globalnej sieci komputerowej, Rejestro-
wanie nazw domen, Wynajem nazw domen interneto-
wych, Informacja o powyższych usługach.

(210) 549633 (220) 2022 11 25
(731) TOPSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TS TOPSPED

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13, 
26.03.03, 26.03.05

(510), (511) 39 Organizowanie transportu towarów, Orga-
nizowanie transportu ładunków, Organizowanie transpor-
tu powietrznego, Organizowanie transportu, Odbieranie, 
transport i dostawa towarów, dokumentów, paczek i listów,  
Organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowe-
go, Organizowanie transportu morskiego towarów, Dystry-
bucja [transport] towarów drogą morską, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Transport towarów, Transport osób 
i towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, Transport to-
warów koleją, Transport towarów statkiem, Usługi doradcze 
związane z transportem towarów, Usługi agencyjne w zakre-
sie organizowania transportu towarów, Usługi agencji trans-
portowej w zakresie organizowania transportu towarów, 
Usługi doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas 
transportu [informacje dotyczące transportu], Usługi infor-
macyjne związane z transportem towarów, Usługi w zakresie 
transportu towarów.

(210) 549729 (220) 2022 11 29
(731) MYŚLIWA IZABELA FACE THERAPY, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FACE MODELING Terapia Twarzy Oferta Szkoleniowa 

Coraz częściej do Naszych gabinetów trafiają 
świadomi klienci, którzy poszukują naturalnych 
i skutecznych metod poprawiających  
wygląd ich twarzy.

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.03.01, 02.03.05, 02.09.14, 26.04.02, 
26.04.07, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.22, 26.11.02, 26.11.08

(510), (511) 44 Masaż.

(210) 549760 (220) 2022 11 29
(731) VOLTBANK BATTERY SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowny)
(540) e-Osa
(510), (511) 7 Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lą-
dowych, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, 
Generatory elektryczności, Generatory energii elektrycznej 
napędzane energią wiatru, Alternatory [generatory prądu  
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przemiennego], Generatory wytwarzające energię elektrycz-
ną z energii słonecznej, Aparatura do dostarczania energii [ge-
neratory], Zasilacze elektryczne [generatory], Części i akcesoria 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 9 Elektryczne 
akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, Akumu-
latory alkaliczne, Akumulatory fotowoltaiczne, Akumulatory 
elektryczne do pojazdów elektrycznych, Akumulatory samo-
chodowe, Ładowarki do akumulatorów elektrycznych pojaz-
dów, Baterie, Baterie suche, Baterie do ponownego ładowania, 
Baterie elektryczne, Baterie do telefonów komórkowych, Ła-
dowarki do baterii, Moduły bateryjne, Akumulatory niklowo-
-metalowo-wodorkowe, Baterie litowe, Baterie słoneczne, Pa-
nele słoneczne, Urządzenia do nieprzerwanego zasilania elek-
trycznego [baterie], Urządzenia do magazynowania energii 
elektrycznej, Urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii 
elektroenergetycznych, Stabilizatory napięcia, Baterie litowo-
-jonowe, Baterie niklowo-kadmowe, Baterie anodowe, Sprzęt 
do ładowania akumulatorów, Ładowarki do baterii, Urządzenia 
do ładowania akumulatorów do pojazdów silnikowych, Aku-
mulatory do pojazdów, Stacje ładowania pojazdów elektrycz-
nych, Urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej, Zasilacze 
sieciowe, Akumulatory elektryczne, Przydomowe magazyny 
energii elektrycznej, Oprogramowanie komputerowe do mo-
nitorowania, optymalizowania i regulowania magazynowania 
oraz wyładowywania energii elektrycznej, Urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Przemien-
niki [inwertory] do dostaw energii elektrycznej, Komórki foto-
woltaiczne, Zasilacze napięcia stabilizowanego, Skrzynki aku-
mulatorowe, Ładowarki do baterii, Ogniwa paliwowe, Ogniwa 
galwaniczne, Baterie słoneczne, Układy scalone, Przemienniki, 
inwertory [elektryczność], Aparaty i urządzenia elektrotech-
niczne, tzn. służące do przesyłu, transformacji, przechowy-
wania, regulacji i kontroli [prądu elektrycznego], Elektryczne 
puszki i skrzynki rozgałęźne oraz elektryczne gniazda i skrzynki 
przyłączeniowe, Elektryczne urządzenia wskaźnikowe, Prze-
kaźniki elektryczne, Przełączniki elektryczne, Transformatory, 
Oporniki elektryczne, Elektryczne pulpity sterownicze i tablice 
sterownicze pomiarowe, Elektryczne przekładniki napięciowe 
i prądowe, Przetworniki elektryczne, Kolektory elektryczne, 
Urządzenia i przyrządy badawcze, Fotowoltaiczne urządze-
nia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, Części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienio-
nych towarów, 12 Pojazdy, Urządzenia służące do poruszania 
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, Pojazdy elektryczne, Sa-
mochody elektryczne, Rowery elektryczne, Elektryczne wózki 
do transportu niepełnosprawnych, Silniki do pojazdów lądo-
wych, Silniki elektryczne do pojazdów lądowych, Motocykle 
elektryczne, Elektryczne pojazdy jedno- i wielokołowych, Da-
chy rowerowe, Urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, 
Części i akcesoria do pojazdów lądowych.

(210) 549850 (220) 2022 12 01
(731) PIASECZNA DOMINIKA, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKAJO

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie torebek.

(210) 550025 (220) 2022 12 07
(731) KOZA WOJCIECH DEFINITO NIERUCHOMOŚCI 

I GEODEZJA, Brzezie
(540) (znak słowny)
(540) DEFINITO
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości.

(210) 550056 (220) 2022 12 07
(731) DECCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inspiro

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.24
(510), (511) 6 Metalowe progi do systemów podnoszono-
-przesuwnych okien i drzwi, Metalowe akcesoria do drzwi, 
bram i okien, Metalowy osprzęt do drzwi i okien, okucia 
okienne z metalu, 19 Okna przesuwne nie z metalu, Okna 
niemetalowe, Niemetalowe progi do systemów podno-
szono-przesuwnych okien i drzwi, 20 Niemetalowe ak-
cesoria i osprzęt do drzwi, bram i okien, nieelektryczne 
mechanizmy i urządzenia otwierające okna, Dekoracyjne 
listwy wykończeniowe z drewna i tworzyw sztucznych 
wraz z osprzętem do drzwi i okien, Niemetalowe okucia 
okienne.

(210) 550059 (220) 2022 12 07
(731) KWIETNIEWSKA KAROLINA, Falenty Duże
(540) (znak słowny)
(540) MX-5 KLUB POLSKA
(510), (511) 41 Fotoreportaże, Informacja o imprezach 
rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Kształcenie prak-
tyczne w formie pokazów, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, Organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie im-
prez w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie 
zawodów sportowych, Organizowanie zjazdów i zlotów 
fanów motoryzacji, Planowanie przyjęć w celach rozryw-
kowych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Przekazy-
wanie know-how, w tym w formie szkoleń, Redagowanie 
i publikowanie tekstów lub obrazów, innych niż teksty 
reklamowe, w tym w formie elektronicznej, w mediach 
internetowych, prasie, radiu, telewizji, Prowadzenie błoga 
w sieci internetowej, Prowadzenie błoga w sieci interne-
towej zawierającego nagrania video, Prowadzenie klubu 
fanów motoryzacji.

(210) 550114 (220) 2022 12 09
(731) HOFFMAN PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) (B)N NITRO COFFEE

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 29 Napoje na bazie mleka zawierające kawę, 
30 Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Gotowe napoje 
kawowe, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w na-
pojach], Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czeko-
lady], Napoje kawowe, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje 
na bazie kawy, Napoje na bazie kawy zawierające mleko, 
Napoje składające się głównie z kawy, Napoje sporządzane 
z kawy, Kawa, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mie-
lonej, Kawa w postaci całych ziaren, Mrożona kawa, Kawa 
mielona, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
32 Aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe na-
poje gazowane, Gazowany napój cytrynowy (o lekko gorz-
kim smaku), Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportow-
ców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje 
energetyzujące [nie do celów medycznych], Napoje energe-
tyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie 
wody, Napoje izotoniczne, Napoje izotoniczne [nie do celów 
medycznych], Napoje orzeźwiające, Napoje typu kola [na-
poje bezalkoholowe], Niegazowane napoje bezalkoholowe, 
Toniki [napoje nielecznicze].

(210) 550147 (220) 2022 12 09
(731) NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NCBR Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych UE

(531) 24.15.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Papier i karton, Druki, Materiały introligator-
skie, Fotografie, Artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem 
mebli, Kleje do celów biurowych lub domowych, Materiały 
do rysowania i materiały dla artystów, Pędzle do malowania, 
Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Arkusze, folie i torby 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Czcionki 
drukarskie, matryce do druku ręcznego, 35 Reklama, Zarzą-
dzanie, organizacja i administracja w biznesie, Prace biurowe, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, Analiza przemysłowa, badania przemysło-
we i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usłu-
gi kontroli jakości uwierzytelniania, Projektowanie i rozwój 
komputerowego sprzętu i oprogramowania.

(210) 550148 (220) 2022 12 09
(731) NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, 

Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIF NCBR Investment Fund ASI

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Papier i karton, Druki, Materiały introligator-
skie, Fotografie, Artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem 
mebli, Kleje do celów biurowych lub domowych, Materiały 
do rysowania i materiały dla artystów, Pędzle do malowania, 
Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Arkusze, folie i torby 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Czcionki 
drukarskie, matryce do druku ręcznego, 35 Reklama, Zarzą-
dzanie, organizacja i administracja w biznesie, Prace biurowe, 
36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi związane z majątkiem nieruchomym.

(210) 550149 (220) 2022 12 09
(731) NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, 
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia 
i do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, stero-
wania regulacji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy 
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu lub danych, Nagrane media i media do po-
brania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe 
lub analogowe media do nagrywania i przechowywania 
danych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, urządzenia liczące, 
Komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, Ska-
fandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu 
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rę-
kawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwod-
nego, Urządzenia do gaszenia ognia, 16 Papier i karton, Dru-
ki, Materiały introligatorskie, Fotografie, Artykuły piśmienne 
i biurowe, z wyjątkiem mebli, Kleje do celów biurowych lub 
domowych, Materiały do rysowania i materiały dla artystów, 
Pędzle do malowania, Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 
Arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pa-
kowania, Czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 
35 Reklama, Zarządzanie, organizacja i administracja w biz-
nesie, Prace biurowe, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Działalność sportowa i kulturalna, 42 Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysło-
wa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania 
przemysłowego, Usługi kontroli jakości uwierzytelniania, Pro-
jektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramo-
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wania, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia, Prywatne i społeczne 
usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia 
potrzeb poszczególnych osób.

(210) 550156 (220) 2022 12 09
(731) NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKCES NCBR

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Papier i karton, Druki, Materiały introliga-
torskie, Fotografie, Artykuły piśmienne i biurowe, z wy-
jątkiem mebli, Kleje do celów biurowych lub domowych, 
Materiały do rysowania i materiały dla artystów, Pędzle 
do malowania, Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Ar-
kusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pa-
kowania, Czcionki drukarskie, matryce do druku ręczne-
go, 35 Reklama, Zarządzanie, organizacja i administracja 
w biznesie, Prace biurowe, 36 Usługi finansowe, monetar-
ne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, 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 zakre-
sie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości 
uwierzytelniania, Projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania.

(210) 550231 (220) 2022 12 13
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ENPROBI BALANCE
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zio-
ła lecznicze, Dietetyczna żywność do celów medycznych,  
Preparaty farmaceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub  
zakonserwowane.

(210) 550232 (220) 2022 12 13
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ENPROBI ENTERO
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zio-
ła lecznicze, Dietetyczna żywność do celów medycznych,  
Preparaty farmaceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub  
zakonserwowane.

(210) 550233 (220) 2022 12 13
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ENPROBI IBS
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zio-
ła lecznicze, Dietetyczna żywność do celów medycznych,  
Preparaty farmaceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub  
zakonserwowane.

(210) 550234 (220) 2022 12 13
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ENPROBIK
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zio-
ła lecznicze, Dietetyczna żywność do celów medycznych,  
Preparaty farmaceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub  
zakonserwowane.

(210) 550240 (220) 2022 12 13
(731) NIEWĘGŁOWSKI ŁUKASZ JUBILER, Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLASSICA NIEWEGLOWSKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Akcesoria do wyrobu biżuterii, Biżuteria 
i wyroby jubilerskie, Amulety [biżuteria], Bransoletki [bi-
żuteria], Czasomierze [zegarki], Diamenty, Kamienie jubi-
lerskie, Kamienie półszlachetne, Kolczyki, Koraliki do wy-
robu biżuterii, Koperty do zegarków, Kolczyki z metali 
szlachetnych, Mechanizmy do zegarów i zegarków, Me-
dale, Medaliony, Metale szlachetne, nieprzetworzone lub 
półprzetworzone, Monety, Naszyjniki [biżuteria], Obudo-
wy do zegarków, Odznaki z metali szlachetnych, Ozdoby 
z żółtego bursztynu, Paski do zegarków, Perły [biżuteria], 
Perły z ambroidu [prasowana żywica], Pierścionki [biżu-
teria], Platyna [metal], Przyrządy do mierzenia czasu, Pu-
dełka do eksponowania zegarków, Spinki do mankietów, 
Sprężyny do zegarków, Srebro, nieprzetworzone lub kute, 
Stopy metali szlachetnych, Szkiełka do zegarków, Szpilki 
[biżuteria], Szpilki do krawatów, Szpilki ozdobne, Sztabki 
metali szlachetnych, Tarcze [zegarmistrzostwo], Wskazów-
ki do zegarów i zegarków, Wahadła (wytwarzanie zegarów 
i zegarków), Wskazówki zegarowe, Zapięcia do biżuterii, 
Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do breloków do kluczy, 
Zegarki, Zegary i zegarki elektryczne, Zwijane etui na bi-
żuterię, Złoto, nieprzetworzone lub kute, Łańcuszki [biżu-
teria], Łańcuszki do zegarków, Biżuteria, Biżuteria damska, 
Biżuteria dla dzieci, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobista, 
Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria 
wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria wykonana 
z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria 
z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z metali szlachet-
nych, Biżuteria ze złota, Broszki [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], 
Części i akcesoria do biżuterii, Medaliony [biżuteria], Wy-
roby biżuteryjne, Sztuczna biżuteria, Szkatułki na biżuterię 
wykonane z metali nieszlachetnych, Szkatułki na biżuterię 
nie z metalu, Szkatułki na biżuterię, Ozdoby [biżuteria], Biżute-
ria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca 
wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria fantazyjna, Biżu-
teria emaliowana, Biżuteria szlachetna, Biżuteria do obu-
wia, Biżuteria diamentowa, Biżuteria ze złotem, Bransolety, 
Kamienie szlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachet-
ne, Kolczyki wiszące, Metale szlachetne, Metale szlachetne 
i ich stopy, Naszyjniki, Obrączki ślubne, Pierścionki, Spinki 
do krawatów, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubi-
lerskie dla zwierząt, Wyroby jubilerskie do użytku osobi-
stego, Wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, 
Wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Wyroby 
jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych, Małe 
szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Pudełka 
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na biżuterię [szkatułki lub puzderka], Pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, Kasetki na biżuterię [szkatułki], Akce-
soria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Artykuły ozdob-
ne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Breloczki 
do kluczy [ozdoby], Imitacja biżuterii, Kasetki na biżuterię, 
Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Pudeł-
ka na biżuterię [dopasowane], Woreczki na biżuterię do-
pasowane, Pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych,  
Pudełka z metali szlachetnych, Biżuteria do noszenia 
na głowie, Bransoletki z metali szlachetnych, Naszyjniki 
[wyroby jubilerskie], Imitacje biżuterii, Kamienie szlachet-
ne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Klipsy, Półfabry-
katy z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji 
biżuterii, Spinki do mankietów i krawatów, Wisiorki, Sy-
gnety, Różańce, Charmsy, Amulety, Pierścienie (ozdoby), 
Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacja-
mi, Wyroby jubilerskie, Zegary, Breloczki do kluczy, Figurki 
do celów ozdobnych z metali szlachetnych, Ozdoby wy-
konane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi me-
talami lub kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby do odzieży 
wykonane z metali szlachetnych, Figurki ozdobne wyko-
nane z metali szlachetnych, Figurki z kamieni szlachet-
nych lub półszlachetnych, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub 
biżuteria] do użytku osobistego, Osobiste ozdoby z metali 
szlachetnych, Łańcuszki jubilerskie, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubi-
lerskich, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi roz-
powszechniania materiałów reklamowych, Administro-
wanie sprzedażą, Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Zarządzanie programami motywa-
cyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Promocja sprzedaży, Promo-
wanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
programów kart lojalnościowych, Usługi programów lo-
jalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, 42 Usługi w zakresie projektowania biżuterii, 
Projektowanie biżuterii.

(210) 550243 (220) 2022 12 13
(731) NIEWĘGŁOWSKI ŁUKASZ JUBILER, Radzyń Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) CLASSICA NIEWEGLOWSKI
(510), (511) 14 Akcesoria do wyrobu biżuterii, Biżute-
ria i wyroby jubilerskie, Amulety [biżuteria], Bransoletki  
[biżuteria], Czasomierze [zegarki], Diamenty, Kamienie 
jubilerskie, Kamienie półszlachetne, Kolczyki, Koraliki 
do wyrobu biżuterii, Koperty do zegarków, Kolczyki z me-
tali szlachetnych, Mechanizmy do zegarów i zegarków, 
Medale, Medaliony, Metale szlachetne, nieprzetworzo-
ne lub półprzetworzone, Monety, Naszyjniki [biżuteria], 
Obudowy do zegarków, Odznaki z metali szlachetnych, 
Ozdoby z żółtego bursztynu, Paski do zegarków, Perły  
[biżuteria], Perły z ambroidu [prasowana żywica], Pier-
ścionki [biżuteria], Platyna [metal], Przyrządy do mierze-
nia czasu, Pudełka do eksponowania zegarków, Spinki 
do mankietów, Sprężyny do zegarków, Srebro, nieprze-
tworzone lub kute, Stopy metali szlachetnych, Szkieł-
ka do zegarków, Szpilki [biżuteria], Szpilki do krawatów, 
Szpilki ozdobne, Sztabki metali szlachetnych, Tarcze 
[zegarmistrzostwo], Wskazówki do zegarów i zegarków, 
Wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), Wskazówki 
zegarowe, Zapięcia do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], Za-
wieszki do breloków do kluczy, Zegarki, Zegary i zegarki 

elektryczne, Zwijane etui na biżuterię, Złoto, nieprzetwo-
rzone lub kute, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do ze-
garków, Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria dla dzieci, 
Biżuteria na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria wykonana 
z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali pół-
szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, 
Biżuteria z diamentami, Biżuteria z kamieniami szlachet-
nymi, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze złota, 
Broszki [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Części i akcesoria 
do biżuterii, Medaliony [biżuteria], Wyroby biżuteryjne, 
Sztuczna biżuteria, Szkatułki na biżuterię wykonane z me-
tali nieszlachetnych, Szkatułki na biżuterię nie z metalu, 
Szkatułki na biżuterię, Ozdoby [biżuteria], Biżuteria będąca 
wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca wyro-
bami z metali szlachetnych, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria 
emaliowana, Biżuteria szlachetna, Biżuteria do obuwia, 
Biżuteria diamentowa, Biżuteria ze złotem, Bransolety, Ka-
mienie szlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, 
Kolczyki wiszące, Metale szlachetne, Metale szlachetne 
i ich stopy, Naszyjniki, Obrączki ślubne, Pierścionki, Spinki 
do krawatów, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubi-
lerskie dla zwierząt, Wyroby jubilerskie do użytku osobi-
stego, Wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, 
Wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Wyroby 
jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych, Małe 
szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Pudełka 
na biżuterię [szkatułki lub puzderka], Pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, Kasetki na biżuterię [szkatułki], Akce-
soria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Artykuły ozdob-
ne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Breloczki 
do kluczy [ozdoby], Imitacja biżuterii, Kasetki na biżuterię, 
Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Pudełka 
na biżuterię [dopasowane], Woreczki na biżuterię dopa-
sowane, Pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, Pu-
dełka z metali szlachetnych, Biżuteria do noszenia na gło-
wie, Bransoletki z metali szlachetnych, Naszyjniki [wyroby 
jubilerskie], Imitacje biżuterii, Kamienie szlachetne, perły, 
metale szlachetne i ich imitacje, Klipsy, Półfabrykaty z ka-
mieni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżute-
rii, Spinki do mankietów i krawatów, Wisiorki, Sygnety,  
Różańce, Charmsy, Amulety, Pierścienie (ozdoby), Posągi 
i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Wy-
roby jubilerskie, Zegary, Breloczki do kluczy, Figurki do ce-
lów ozdobnych z metali szlachetnych, Ozdoby wykonane 
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby do odzieży wy-
konane z metali szlachetnych, Figurki ozdobne wykonane 
z metali szlachetnych, Figurki z kamieni szlachetnych lub 
półszlachetnych, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Osobiste ozdoby z metali szlachet-
nych, Łańcuszki jubilerskie, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi rekla-
mowe w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi rozpo-
wszechniania materiałów reklamowych, Administrowanie 
sprzedażą, Administrowanie i organizacja usług sprzeda-
ży wysyłkowej, Zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, Promocja sprzedaży, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem progra-
mów kart lojalnościowych, Usługi programów lojalno-
ściowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub re-
klamowych, 42 Usługi w zakresie projektowania biżuterii, 
Projektowanie biżuterii.
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(210) 550244 (220) 2022 12 13
(731) NIEWĘGŁOWSKI ŁUKASZ JUBILER, Radzyń Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) NIEWEGLOWSKI
(510), (511) 14 Akcesoria do wyrobu biżuterii, Biżuteria i wy-
roby jubilerskie, Amulety [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], 
Czasomierze [zegarki], Diamenty, Kamienie jubilerskie, Ka-
mienie półszlachetne, Kolczyki, Koraliki do wyrobu biżuterii, 
Koperty do zegarków, Kolczyki z metali szlachetnych, Me-
chanizmy do zegarów i zegarków, Medale, Medaliony, Me-
tale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Mo-
nety, Naszyjniki [biżuteria], Obudowy do zegarków, Odznaki 
z metali szlachetnych, Ozdoby z żółtego bursztynu, Paski 
do zegarków, Perły [biżuteria], Perły z ambroidu [prasowa-
na żywica], Pierścionki [biżuteria], Platyna [metal], Przyrządy 
do mierzenia czasu, Pudełka do eksponowania zegarków, 
Spinki do mankietów, Sprężyny do zegarków, Srebro, nie-
przetworzone lub kute, Stopy metali szlachetnych, Szkiełka 
do zegarków, Szpilki [biżuteria], Szpilki do krawatów, Szpilki 
ozdobne, Sztabki metali szlachetnych, Tarcze [zegarmistrzo-
stwo], Wskazówki do zegarów i zegarków, Wahadła (wytwa-
rzanie zegarów i zegarków), Wskazówki zegarowe, Zapięcia 
do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do breloków 
do kluczy, Zegarki, Zegary i zegarki elektryczne, Zwijane 
etui na biżuterię, Złoto, nieprzetworzone lub kute, Łańcuszki  
[biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Biżuteria, Biżuteria dam-
ska, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobi-
sta, Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria 
wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria wykonana 
z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria 
z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z metali szlachetnych,  
Biżuteria ze złota, Broszki [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], 
Części i akcesoria do biżuterii, Medaliony [biżuteria], Wy-
roby biżuteryjne, Sztuczna biżuteria, Szkatułki na biżuterię 
wykonane z metali nieszlachetnych, Szkatułki na biżuterię 
nie z metalu, Szkatułki na biżuterię, Ozdoby [biżuteria], Biżu-
teria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria bę-
dąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria fantazyjna, 
Biżuteria emaliowana, Biżuteria szlachetna, Biżuteria do obu-
wia, Biżuteria diamentowa, Biżuteria ze złotem, Bransolety, 
Kamienie szlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachet-
ne, Kolczyki wiszące, Metale szlachetne, Metale szlachetne 
i ich stopy, Naszyjniki, Obrączki ślubne, Pierścionki, Spinki 
do krawatów, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubiler-
skie dla zwierząt, Wyroby jubilerskie do użytku osobistego, 
Wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, Wyroby 
jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie 
pokryte stopami metali szlachetnych, Małe szkatułki na biżu-
terię, nie z metali szlachetnych, Pudełka na biżuterię [szkatuł-
ki lub puzderka], Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
Kasetki na biżuterię [szkatułki], Akcesoria do biżuterii, Akce-
soria do zegarków, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Breloczki do kluczy [ozdoby], Imita-
cja biżuterii, Kasetki na biżuterię, Kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, Pudełka na biżuterię [dopasowane], 
Woreczki na biżuterię dopasowane, Pudełka pamiątkowe 
z metali szlachetnych, Pudełka z metali szlachetnych, Biżute-
ria do noszenia na głowie, Bransoletki z metali szlachetnych, 
Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Imitacje biżuterii, Kamienie 
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Klipsy, 
Półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone do pro-
dukcji biżuterii, Spinki do mankietów i krawatów, Wisiorki, 
Sygnety, Różańce, Charmsy, Amulety, Pierścienie (ozdoby), 
Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i pół-
szlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Wy-
roby jubilerskie, Zegary, Breloczki do kluczy, Figurki do celów 
ozdobnych z metali szlachetnych, Ozdoby wykonane z lub 

pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamie-
niami i ich imitacjami, Ozdoby do odzieży wykonane z metali 
szlachetnych, Figurki ozdobne wykonane z metali szlachet-
nych, Figurki z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, 
Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobi-
stego, Osobiste ozdoby z metali szlachetnych, Łańcuszki ju-
bilerskie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z biżuterią, Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubiler-
skich, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, 
Administrowanie sprzedażą, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Zarządzanie programami mo-
tywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, Promocja sprzedaży, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem programów kart lojalnościowych, Usługi programów 
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, 36 Wycena biżuterii, Wycena biżuterii [prze-
prowadzanie wycen], Wycena zbiorów numizmatycznych, 
Usługi gwarancyjne, Usługi finansowania, Udostępnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem strony interne-
towej, Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje finansowe, 
Handel walutami i wymiana walut, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Depozyty kosztowności, Analizy finansowe.

(210) 550247 (220) 2022 12 13
(731) NIEWĘGŁOWSKI ŁUKASZ JUBILER, Radzyń Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) CLASSICA TOUCH
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią.

(210) 550280 (220) 2022 12 13
(731) PANGTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIANS JEANS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.05
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, czapki.

(210) 550406 (220) 2022 12 16
(731) United States Polo Association, West Palm Beach, US
(540) (znak słowny)
(540) U.S. POLO ASSN.
(510), (511) 18 Torebki, Torby na zakupy, Kopertówki, Ak-
tówki, Portfele, Portmonetki, Etui na karty, Etui na klucze, 
Plecaki, Torby sportowe, Walizki i torby bagażowe, Parasolki, 
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25 Odzież, Spodnie, Dżinsy, Szorty, Spodnie dresowe, Koszul-
ki polo, T-shirty, Topy, Koszule, Sukienki, Kurtki, Bluzy, Odzież 
z dzianiny, Odzież wierzchnia, Nakrycia głowy, Skarpetki, 
Bielizna, Bielizna nocna, Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, 
Obuwie, Botki, Trzewiki, Kozaki, Kalosze, Tenisówki, Sandały, 
Klapki, Kapcie, Paski, Szaliki, Rękawiczki, Krawaty.

(210) 550408 (220) 2022 12 16
(731) United States Polo Association, West Palm Beach, US
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.01.08, 02.01.20, 02.01.24, 03.03.01
(510), (511) 18 Torebki, Torby na zakupy, Kopertówki, Ak-
tówki, Portfele, Portmonetki, Etui na karty, Etui na klucze, 
Plecaki, Torby sportowe, Walizki i torby bagażowe, Parasolki, 
25 Odzież, Spodnie, Dżinsy, Szorty, Spodnie dresowe, Koszul-
ki polo, T-shirty, Topy, Koszule, Sukienki, Kurtki, Bluzy, Odzież 
z dzianiny, Odzież wierzchnia, Nakrycia głowy, Skarpetki, 
Bielizna, Bielizna nocna, Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, 
Obuwie, Botki, Trzewiki, Kozaki, Kalosze, Tenisówki, Sandały, 
Klapki, Kapcie, Paski, Szaliki, Rękawiczki, Krawaty.

(210) 550523 (220) 2022 12 20
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 550531 (220) 2022 12 20
(731) STYPULSKA-TRYBULEC KATARZYNA  

SLOW FASHION CAFE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SLOW FASHION CAFE
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe [dru-
kowane], w tym dotyczące: szycia, krawiectwa, hafciarstwa, 
tkactwa, dziewiarstwa, obróbki skór i kaletnictwa, projekto-
wania mody, tworzenia wykrojów krawieckich, zarządzania 
marką modową, Wykroje krawieckie, 35 Organizowanie po-
kazów, wystaw, targów, konferencji, gier, konkursów i loterii 
oraz imprez rozrywkowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, Organizowanie pokazów mody w celach promo-
cyjnych (dla osób trzecich), Usługi w zakresie organizowania 
aukcji, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Pre-
zentowanie produktów i usług w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej i hurtowej, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami krawieckimi, artykułami do szycia, 
odzieżą, akcesoriami modowymi, torbami, ozdobami z tka-
nin, ozdobami z dzianin, maskami do ochrony dróg odde-
chowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykuła-

mi krawieckimi, artykułami do szycia, odzieżą, akcesoriami 
modowymi, torbami, ozdobami z tkanin, ozdobami z dzia-
nin, maskami do ochrony dróg oddechowych, Doradztwo 
i pomoc w zakresie organizacji, zarządzania, promocji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej w postaci: prowadzenia 
domu mody, Doradztwo i pomoc w zakresie organizacji, 
zarządzania, promocji i prowadzenia działalności gospodar-
czej w postaci: produkcji odzieży, obuwia, nakryć głowy, bi-
żuterii, toreb, akcesoriów odzieżowych i modowych, Do-
radztwo i pomoc w zakresie organizacji, zarządzania, pro-
mocji i prowadzenia działalności gospodarczej w postaci: 
świadczenia usług wzornictwa przemysłowego w zakresie 
odzieży i akcesoriów odzieżowych i modowych, projekto-
wania odzieżowego, szycia, krawiectwa, hafciarstwa, tkac-
twa, dziewiarstwa, obróbki skór i kaletnictwa, Doradztwo 
i pomoc w zakresie organizacji, zarządzania, promocji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej w postaci: wynajmu, 
leasingu i obsługi maszyn i przyrządów do szycia oraz ma-
szyn i przyrządów dziewiarskich, Doradztwo i pomoc w za-
kresie organizacji, zarządzania, promocji i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w postaci usług szkoleniowych, na-
uczania i edukacyjnych w zakresie: materiałoznawstwa 
odzieżowego, obróbki tkanin, obróbki dzianin, Doradztwo 
i pomoc w zakresie organizacji, zarządzania, promocji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej w postaci usług szkole-
niowych, nauczania i edukacyjnych w zakresie: obsługi ma-
szyn i przyrządów do szycia, obsługi maszyn i przyrządów 
dziewiarskich, Doradztwo i pomoc w zakresie organizacji, 
zarządzania, promocji i prowadzenia działalności gospodar-
czej w postaci usług szkoleniowych, nauczania i edukacyj-
nych w zakresie: krawiectwa, krawiectwa lekkiego, szycia, 
tworzenia wykrojów krawieckich, konstrukcji i modelowania 
odzieży, techniki makramy, dziewiarstwa, hafciarstwa, tka-
nia, robótek ręcznych, obróbki skóry, Doradztwo i pomoc 
w zakresie organizacji, zarządzania, promocji i prowadzenia 
działalności gospodarczej w postaci usług szkoleniowych, 
nauczania i edukacyjnych w zakresie: tworzenia wyrobów 
skórzanych, tworzenia i szycia toreb, w tym: toreb na zakupy, 
toreb turystycznych, toreb plażowych, saszetek, toreb 
na pas i na nerki, toreb na sprzęt fotograficzny, toreb do no-
szenia komputerów, Doradztwo i pomoc w zakresie organi-
zacji, zarządzania, promocji i prowadzenia działalności go-
spodarczej w postaci usług szkoleniowych, nauczania i edu-
kacyjnych w zakresie: tworzenia akcesoriów odzieżowych 
i modowych, projektowania mody, budowania marki mo-
dowej, prowadzenia działalności domu mody, prowadzenia 
działalności producenta odzieży, obuwia, nakryć głowy, to-
reb i akcesoriów modowych, 40 Usługi krawieckie, Usługi 
w zakresie szycia, w tym szycie odzieży na miarę, Usługi szy-
cia na zamówienie, Przeróbki odzieży, Krojenie tkanin, dzie-
wiarstwo, hafciarstwo, tkactwo, robótki ręczne, Łączenie 
materiałów na zamówienie, Szycie zasłon, Obróbka tkanin, 
w tym: wybielanie, wycinanie, barwienie, obróbka, obrębia-
nie, pikowanie, plisowanie, formowanie, wykańczanie i po-
wlekanie tkanin, Obróbka skór, Usługi kaletnicze, Wynajem 
maszyn i przyrządów do szycia, Leasing maszyn i przyrzą-
dów do szycia, Wynajem maszyn dziewiarskich, Leasing ma-
szyn dziewiarskich, Udzielanie informacji związanych z wy-
pożyczaniem lub leasingiem maszyn i przyrządów do szy-
cia, maszyn i przyrządów dziewiarskich, 41 Usługi szkolenio-
we, nauczania i edukacyjne, świadczone indywidualnie lub 
grupowo, w tym w drodze nauczania korespondencyjnego, 
na odległość, za pośrednictwem Internetu, radia, telewizji, 
telefonii komórkowej, e-learningu zgodnego z zapotrzebo-
waniem uczestników, w szczególności w zakresie: materia-
łoznawstwa odzieżowego, obróbki tkanin, obróbki dzianin, 
Usługi szkoleniowe, nauczania i edukacyjne, świadczone 
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indywidualnie lub grupowo, w tym w drodze nauczania ko-
respondencyjnego, na odległość, za pośrednictwem Inter-
netu, radia, telewizji, telefonii komórkowej, e-learningu 
zgodnego z zapotrzebowaniem uczestników, w szczegól-
ności w zakresie: obsługi maszyn i przyrządów do szycia, 
obsługi maszyn i przyrządów dziewiarskich, Usługi szkole-
niowe, nauczania i edukacyjne, świadczone indywidualnie 
lub grupowo, w tym w drodze nauczania korespondencyj-
nego, na odległość, za pośrednictwem Internetu, radia, tele-
wizji, telefonii komórkowej, e-learningu zgodnego z zapo-
trzebowaniem uczestników, w szczególności w zakresie: 
krawiectwa, krawiectwa lekkiego, szycia, tworzenia wykro-
jów krawieckich, konstrukcji i modelowania odzieży, Usługi 
szkoleniowe, nauczania i edukacyjne, świadczone indywi-
dualnie lub grupowo, w tym w drodze nauczania korespon-
dencyjnego, na odległość, za pośrednictwem Internetu, ra-
dia, telewizji, telefonii komórkowej, e-learningu zgodnego 
z zapotrzebowaniem uczestników, w szczególności w za-
kresie: techniki makramy, dziewiarstwa, hafciarstwa, tkania, 
robótek ręcznych, tworzenia ozdób z tkanin, dzianin, tkanin 
haftowanych, obróbki skóry, tworzenia wyrobów skórza-
nych, Usługi szkoleniowe, nauczania i edukacyjne, świad-
czone indywidualnie lub grupowo, w tym w drodze naucza-
nia korespondencyjnego, na odległość, za pośrednictwem 
Internetu, radia, telewizji, telefonii komórkowej, e-learningu 
zgodnego z zapotrzebowaniem uczestników, w szczegól-
ności w zakresie: tworzenia i szycia toreb, w tym: toreb 
na zakupy, toreb turystycznych, toreb plażowych, saszetek, 
toreb na pas i na nerki, toreb na sprzęt fotograficzny, toreb 
do noszenia komputerów, Usługi szkoleniowe, nauczania 
i edukacyjne, świadczone indywidualnie lub grupowo, 
w tym w drodze nauczania korespondencyjnego, na odle-
głość, za pośrednictwem Internetu, radia, telewizji, telefonii 
komórkowej, e-learningu zgodnego z zapotrzebowaniem 
uczestników, w szczególności w zakresie: tworzenia akceso-
riów odzieżowych i modowych, tworzenia masek do ochro-
ny dróg oddechowych, Usługi szkoleniowe, nauczania 
i edukacyjne, świadczone indywidualnie lub grupowo, 
w tym w drodze nauczania korespondencyjnego, na odle-
głość, za pośrednictwem Internetu, radia, telewizji, telefonii 
komórkowej, e-learningu zgodnego z zapotrzebowaniem 
uczestników, w szczególności w zakresie: projektowania 
mody, budowania marki modowej, prowadzenia działalno-
ści domu mody, prowadzenia działalności producenta 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, toreb i akcesoriów modo-
wych, masek do ochrony dróg oddechowych, Usługi orga-
nizacji szkoleń na zlecenie i zgodnie z zapotrzebowaniem 
uczestników, Organizacja i prowadzenie koncertów, konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pracowni spe-
cjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów koresponden-
cyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, imprez do-
kształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa 
zawodowego, w szczególności w zakresie: materiałoznaw-
stwa odzieżowego, obróbki tkanin, obróbki dzianin, Organi-
zacja i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, se-
minariów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, 
warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni specja-
listycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego 
rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności 
w zakresie: obsługi maszyn i przyrządów do szycia, obsługi 
maszyn i przyrządów dziewiarskich, Organizacja i prowa-
dzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, warszta-
tów, kursów korespondencyjnych, pracowni specjalistycz-
nych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego roz-
woju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności 
w zakresie: krawiectwa, krawiectwa lekkiego, szycia, tworze-

nia wykrojów krawieckich, konstrukcji i modelowania odzie-
ży, Organizacja i prowadzenie koncertów, konferencji, kon-
gresów, seminariów, sympozjów, pracowni specjalistycz-
nych, zjazdów, warsztatów, kursów korespondencyjnych, 
pracowni specjalistycznych, szkoleń, imprez dokształcają-
cych, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa zawodowe-
go, w szczególności w zakresie: techniki makramy, dziewiar-
stwa, hafciarstwa, tkania, robótek ręcznych, Organizacja 
i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, 
warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni specja-
listycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego 
rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności 
w zakresie: obróbki skóry, tworzenia wyrobów skórzanych, 
tworzenia i szycia toreb, w tym: na zakupy, turystycznych, 
plażowych, na pas i na nerki, na sprzęt fotograficzny, do no-
szenia komputerów, saszetek, Organizacja i prowadzenie 
koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympo-
zjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kur-
sów korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, 
szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju 
i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakre-
sie: tworzenia oraz szycia akcesoriów odzieżowych i modo-
wych, projektowania mody, budowania marki modowej, 
prowadzenia działalności domu mody, Organizacja i prowa-
dzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, warszta-
tów, kursów korespondencyjnych, pracowni specjalistycz-
nych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego roz-
woju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności 
w zakresie: prowadzenia działalności producenta odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, toreb i akcesoriów modowych, Orga-
nizowanie wystaw w celach edukacyjnych lub kulturalnych, 
Organizowanie pokazów mody w celach rozrywkowych, 
Usługi w zakresie udzielania informacji dotyczących koncer-
tów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pra-
cowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów kore-
spondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, im-
prez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji porad-
nictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: materia-
łoznawstwa odzieżowego, obróbki tkanin, obróbki dzianin, 
Usługi w zakresie udzielania informacji dotyczących koncer-
tów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pra-
cowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów kore-
spondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, im-
prez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji porad-
nictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: obsługi 
maszyn i przyrządów do szycia, obsługi maszyn i przyrzą-
dów dziewiarskich, Usługi w zakresie udzielania informacji 
dotyczących koncertów, konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, 
warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni specja-
listycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego 
rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności 
w zakresie: krawiectwa, krawiectwa lekkiego, szycia, tworze-
nia wykrojów krawieckich, konstrukcji i modelowania odzie-
ży, Usługi w zakresie udzielania informacji dotyczących kon-
certów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów 
korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, 
imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji po-
radnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: tech-
niki makramy, dziewiarstwa, hafciarstwa, tkania, robótek 
ręcznych, Usługi w zakresie udzielania informacji dotyczą-
cych koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sym-
pozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, 
kursów korespondencyjnych, pracowni specjalistycznych, 
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szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju 
i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności w zakre-
sie: obróbki skóry, tworzenia wyrobów skórzanych, Usługi 
w zakresie udzielania informacji dotyczących koncertów, 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pracowni 
specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów korespon-
dencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, imprez 
dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji poradnictwa 
zawodowego, w szczególności w zakresie: tworzenia i szy-
cia toreb, w tym: na zakupy, turystycznych, plażowych, 
na pas i na nerki, na sprzęt fotograficzny, do noszenia kom-
puterów, saszetek, Usługi w zakresie udzielania informacji 
dotyczących koncertów, konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, pracowni specjalistycznych, zjazdów, 
warsztatów, kursów korespondencyjnych, pracowni specja-
listycznych, szkoleń, imprez dokształcających, sesji ciągłego 
rozwoju i sesji poradnictwa zawodowego, w szczególności 
w zakresie: tworzenia akcesoriów odzieżowych i modo-
wych, tworzenia masek do ochrony dróg oddechowych, 
Usługi w zakresie udzielania informacji dotyczących koncer-
tów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pra-
cowni specjalistycznych, zjazdów, warsztatów, kursów kore-
spondencyjnych, pracowni specjalistycznych, szkoleń, im-
prez dokształcających, sesji ciągłego rozwoju i sesji porad-
nictwa zawodowego, w szczególności w zakresie: projekto-
wania mody, budowania marki modowej, prowadzenia 
działalności domu mody, prowadzenia działalności produ-
centa odzieży, obuwia, nakryć głowy, toreb i akcesoriów 
modowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez typu 
swap party, imprez połączonych z wymianą ubrań, akceso-
riów odzieżowych, toreb, biżuterii, 42 Usługi w zakresie 
wzornictwa przemysłowego, usługi projektowe, doradcze 
i wykonywanie ekspertyz w zakresie przemysłu odzieżowe-
go, Usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi 
projektowe, doradcze i wykonywanie ekspertyz w zakresie 
przemysłu tworzenia lub szycia masek do ochrony dróg od-
dechowych, Projektowanie mody, Projektowanie dodatków 
odzieżowych, Projektowanie masek do ochrony dróg odde-
chowych, Projektowanie tkanin, Projektowanie biżuterii, 
Projektowanie ozdób, 43 Usługi w zakresie prowadzenia re-
stauracji, barów, kawiarni, Usługi kateringowe.

(210) 550561 (220) 2022 12 21
(731) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 05.03.13, 26.01.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci i niemow-
ląt, Preparaty do włosów, Szampony i odżywki [kosmetyki],  
Żele pod prysznic, Kremy [kosmetyki], Preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała.

(210) 550571 (220) 2022 12 21
(731) YES WE CAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAZETA PASAŻERÓW wukadka

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Czasopisma o tematyce ogólnej.

(210) 550653 (220) 2022 12 22
(731) NOWOBILSKI FILIP DWM, Młodziejowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUŻY W MALUCHU

(531) 27.05.01, 27.05.05, 18.01.09, 18.01.23
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Tworzenie tekstów re-
klamowych i sponsorowanych, Reklama w Internecie dla 
osób trzecich, Tworzenie reportaży reklamowych, Doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketin-
gowych i promocyjnych, Marketing towarów i usług na rzecz 
innych, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, Oferowanie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Produk-
cja nagrań wideo w celach marketingowych, Promowanie 
[reklama] działalności gospodarczej, Promowanie wydarzeń 
specjalnych, Usługi agencji reklamowych, Usługi reklamo-
we i marketingowe świadczone za pomocą mediów spo-
łecznościowych, 41 Rozrywka, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów wideo, Produkcja nagrań wideo, Realizacja nagrań 
audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycz-
nych, Usługi reporterskie, Montaż wideo, Przeprowadzanie 
wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach roz-
rywkowych, Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci 
materiałów wideo, Usługi publikowania cyfrowych materia-
łów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Udostępnianie 
multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednic-
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewo-
dowych i online, Organizacja szkoleń, Zapewnianie szkoleń 
online, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia].

(210) 550675 (220) 2022 12 23
(731) GIEŁDA OKĘCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYJNIA OKĘCIE
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(531) 29.01.12, 11.07.05, 11.07.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 37 Udostępnianie samoobsługowej myjni sa-
mochodowej, Mycie pojazdów, Mycie pojazdów mecha-
nicznych, Czyszczenie i mycie samochodów, Usługi myjni 
pojazdów.

(210) 550778 (220) 2022 12 28
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA JAWNA, 

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASŁO EXTRA Zawartość tłuszczu 83%  

Sobik GWARANCJA JAKOŚCI

(531) 03.04.02, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne, Masło.

(210) 550779 (220) 2022 12 28
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA JAWNA, 

Bielsko-Biała
(554) (znak przestrzenny)
(540) MASŁO EXTRA Zawartość tłuszczu 83%  

Sobik GWARANCJA JAKOŚCI

(531) 03.04.02, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.15.09
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne, Masło.

(210) 550813 (220) 2022 12 23
(731) OSUCHOWSKI ADAM PPHU ADOS, Reguły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILD & HARD

(531) 26.04.02, 26.04.18, 25.12.03, 29.01.15
(510), (511) 3 Środki do pielęgnacji i malowania paznokci, 
lakiery do paznokci, utwardzacze do lakierów, środki do usu-
wania lakierów, zmywacze do paznokci, preparaty do wzmac-
niania płytki paznokci, preparaty do wygładzania płytki 
paznokci, odżywki do paznokci, kremy do paznokci, prepa-

raty witaminowe do paznokci, olejki do paznokci, sztuczne 
paznokcie, tipsy, kleje do mocowania sztucznych paznokci, 
ozdoby do paznokci, kalkomanie, zestawy do modelowania 
i zdobienia paznokci, wzory do zdobienia paznokci, biżuteria 
do paznokci, brokat do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji 
stóp, dłoni, preparaty natłuszczające skórę stóp i dłoni, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp 
i dłoni, kremy do stóp, kremy zmiękczające do skóry stóp, pu-
meks, tarki do stóp, bloczki polerujące do stóp, pilniki do stóp, 
preparaty do golenia, mydło do golenia, kremy do golenia, 
pianki do golenia, ałun po goleniu, płyny po goleniu, kremy 
po goleniu żele po goleniu, balsamy po goleniu, preparaty 
do depilacji, kremy do depilacji, woski do depilacji, plastry 
do depilacji, depilatory, żele do peelingu, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, mydła: mydła lecznicze, mydła zapachowe, 
kostki mydła toaletowego, mydła w płynie, żele pod prysz-
nic, żele do mycia, płyny do kąpieli, sole do kąpieli do celów 
innych niż lecznicze, środki do higieny intymnej, emulsje 
do higieny intymnej, pianki do higieny intymnej, dezodo-
ranty i środki przeciw poceniu, antyprespiranty, dezodoranty 
do użytku osobistego, dezodoranty w sztyfcie, dezodoranty 
roll-on, dezodoranty w sprayu, mydła dezodoryzujące, my-
dła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła 
dezynfekujące, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosme-
tycznych, olejki do celów kosmetycznych, oliwki do celów 
kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, wazelina, 
pomady do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, preparaty wybie-
lające do skóry, kremy wybielające do skóry, sole wybiela-
jące do skóry, balsamy do skóry, środki do opalania i chro-
niące przed promieniowaniem ultrafioletowym, preparaty 
kosmetyczne do opalania się, preparaty przeciwsłoneczne, 
środki do samoopalania, maseczki kosmetyczne, mleczko 
kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, olejki 
pielęgnacyjne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki 
upiększające pudry po kąpieli, pudry higieniczne, środki per-
fumeryjne, perfumy, perfumy w maści, olejki do celów perfu-
meryjnych, olejki eteryczne, wody kolońskie, woda lawendo-
wa, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, serwetki 
nasączone lotonami kosmetycznymi, patyczki do celów ko-
smetycznych, waciki, płatki do demakijażu, wata do celów 
kosmetycznych, ozdoby do celów kosmetycznych, materiały 
przylepne do celów kosmetycznych, woda utleniona do ce-
lów kosmetycznych, przybory toaletowe.

(210) 550904 (220) 2022 12 30
(731) XU PENG, Yinxian, CN
(540) (znak słowny)
(540) BANGE
(510), (511) 18 Chlebaki, Małe walizki, Aktówki, Torby po-
dróżne, Torebki, Portfele, Plecaki, Torby szkolne, Portmonetki, 
Torby gimnastyczne, Kufry i walizy, Walizki.

(210) 550935 (220) 2022 12 30
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LORD BLACK
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(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, napoje alkoholowe de-
stylowane, wódka, wódka smakowa, whisky.

(210) 550940 (220) 2022 12 30
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedźwiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCT OF QUALITY LORD BLACK Limited Edition 

BLENDED SCOTCH WHISKY WHISKY SLOW MATURED 
IN OAK CASKS SMOOTH & CLASSIC

(531) 02.01.04, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, napoje alkoholowe  
destylowane, wódka, wódka smakowa, whisky.

(210) 550964 (220) 2023 01 02
(731) GRENOVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pawłówek

(540) (znak słowny)
(540) CAVELO
(510), (511) 12 Akcesoria do rowerów do przewożenia ba-
gażu, Akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, 
Amortyzatory do rowerów, Bagażniki dla rowerów, Bagażniki 
na rowery, Błotniki do dwukołowych pojazdów silnikowych 
lub rowerów, Błotniki do rowerów, Części konstrukcyjne ro-
werów, Dętki do rowerów, Dźwignie hamulców do rowe-
rów, Dzwonki do rowerów, Elektryczne rowery składane, 
Hamulce do rowerów, Hydrauliczne hamulce obręczowe 
do rowerów, Hydrauliczne hamulce tarczowe do rowerów, 
Klocki hamulcowe [części rowerów], Koła [części rowerów], 
Koła łańcuchowe do rowerów, Koła rowerowe, Koła zębate 
[części rowerowe], Kółka boczne do nauki jazdy na rowerze, 
Końcówki do kierownicy rowerowej, Korby rowerowe, Kosze 
przystosowane do rowerów, Łańcuchy do rowerów, Linki ha-
mulcowe do rowerów, Manetki obrotowe do rowerów, Me-
talowe dzwonki do rowerów, Nakładki na pedały rowerowe, 
Mostki kierownicy [części rowerowe], Nakładki na szprychy 
rowerowe, Nakładki widelca [części rowerów], Noski rowero-
we, Obręcze kół do rowerów, Ochraniacze ubrania na koła 
do rowerów, Oparcia pasażerów do rowerów, Okrycia siode-
łek do rowerów, Opony bezdętkowe do kół rowerów, Opony 
do rowerów dla dzieci, Opony rowerowe, Osłony łańcucha 
do rowerów, Pedały do rowerów, Piasty do kół rowerowych, 
Podpórki do rowerów, Pokrowce na siodełka do rowerów, 
Pompki do pompowania opon rowerowych, Pompki do ro-
werów, Przerzutki do rowerów, Przyczepki rowerowe, Ramy 
do rowerów, Riksze rowerowe, Rowery, Rowery dostawcze, 
Rowery dziecięce, Rowery elektryczne, Rowery górskie, Ro-
wery jednokołowe, Rowery na pedały, Rowery składane, 

Rowery sportowe, Rowery szosowe, Rowery trekingowe, 
Rowery trójkołowe dostawcze, Rowery wyposażone w silnik, 
Sakwy rowerowe, Silniki do rowerów, Siodełka rowerowe, 
Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, Stabiliza-
tory do rowerów, Sygnalizatory kierunkowe do rowerów, Szo-
sowe rowery wyścigowe, Torby rowerowe, Trzpienie obroto-
we do rowerów, Uchwyty kierownicy do rowerów, Uchwyty 
do rowerowych dźwigni hamulców, Uchwyty do mocowa-
nia bidonów rowerowych, Układy napędowe [części rowe-
rowe], Układy napędowe do rowerów, Układy zawieszenia 
do rowerów, Wiatroodporne pokrycia przystosowane do ro-
werów elektrycznych, Widelce [części rowerowe], Wolne koła 
do rowerów, Zębatki do przerzutek [części rowerów], Pojazdy 
hybrydowe, Pojazdy wodorowe, Części do pojazdów hybry-
dowych i wodorowych.

(210) 551060 (220) 2023 01 04
(731) HARDCODER MIRY JANISZEWSKA SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARD = CODER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 21.01.14, 24.17.05
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i kulturalna.

(210) 551076 (220) 2023 01 05
(731) MESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złoty Stok
(540) (znak słowny)
(540) FRAZZA
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary].

(210) 551081 (220) 2023 01 05
(731) ZŁOTY STOK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) PENETROL
(510), (511) 2 Powłoki, Farby i farby mocno rozcieńczone, 
Farby antykorozyjne, Farby chroniące przed rdzą.

(210) 551087 (220) 2023 01 05
(731) STYPULSKA-TRYBULEC KATARZYNA SLOW FASHION 

CAFE, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SLOW FASHION CAFE
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Skarpety, Do-
datki do odzieży: paski, krawaty, muszki, Koszule, Koszule z krót-
kimi rękawami, Bielizna, Biustonosze, Gorsety, Bluzy, Swetry, 
Kombinezon, Chusty, Szale, Fulary, Cylindry jako nakrycia głowy, 
Czapki, Odzież z dzianiny, Dżerseje [odzież], Ubrania dżersejowe, 
Fartuchy jako ubrania, Odzież dla mężczyzn, kobiet i dzieci, Hal-
ki, Półhalki, Kamizelki, Kombinezony jako odzież, Kurtki, Leggin-
sy, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie, 
Płaszcze, Spódnice, Sukienki, Ubrania trykotowe.
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(210) 551089 (220) 2023 01 05
(731) NRG PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.13, 01.15.03
(510), (511) 9 Banki energii, Adaptery baterii, Akumulatory 
do pojazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych, Aku-
mulatory energii fotowoltaicznej, Akumulatory niklowo-kad-
mowe, Aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczno-
ści, Baterie akumulatorowe litowe, Baterie anodowe, Baterie 
litowe, Baterie litowo-jonowe, Baterie słoneczne, Baterie sło-
neczne do celów przemysłowych, Baterie słoneczne do po-
nownego ładowania, Urządzenia do magazynowania energii 
elektrycznej, Urządzenia ładujące do sprzętu nadającego się 
do ponownego ładowania, Instalacje fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaicz-
ne], Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Liczniki energii 
elektrycznej, Konwertery energii elektrycznej, Aparatura 
do kondycjonowania energii, Urządzenia do regulacji ener-
gii, Ultrakondensatory do magazynowania energii, Super-
kondensatory do magazynowania energii, Urządzenia do re-
gulacji energii elektrycznej, Urządzenia do pomiaru energii 
elektrycznej, Przyrządy do pomiaru energii elektrycznej,  
Panele do rozdziału energii elektrycznej, Przemienniki [inwer-
tory] do dostaw energii elektrycznej, Urządzenia do monito-
rowania zużycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy 
do przełączania korzystania z energii elektrycznej, Urzą-
dzenia do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia 
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i przechowywania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrzą-
dy do kontrolowania użycia energii elektrycznej, Urządzenia 
i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycznej, Urządze-
nia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, 
Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do sterowania dystrybu-
cją energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przełącza-
nia dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy 
do przekształcania dystrybucji energii elektrycznej, 42 Badania 
w dziedzinie energii, Profesjonalne doradztwo związane 
z zachowaniem energii, Projektowanie i opracowywanie 
sieci dystrybucji energii, Udzielanie informacji związanych 
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych doty-
czących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, 
regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Pro-
wadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, 
związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, 
Porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu 
oszczędzanie energii, Doradztwo technologiczne w zakresie 
produkcji i używania energii, Projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, Usłu-
gi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania 
energii alternatywnych, Projektowanie farm magazynów 
energii, Usługi badawczo-rozwojowe, Prace badawczo-roz-
wojowe nad produktami, Prace badawczo-rozwojowe w za-
kresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami dla osób trzecich, Doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do zarządzania energią, Opracowywanie projek-

tów technicznych, Badania techniczne, Doradztwo w zakre-
sie oszczędności energii, Naukowe i techniczne usługi i ba-
dania oraz ich projektowanie, Przemysłowe analizy i usługi 
badawcze, Wzornictwo przemysłowe.

(210) 551090 (220) 2023 01 05
(731) NRG PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.03
(510), (511) 9 Banki energii, Adaptery baterii, Akumulatory 
do pojazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych, Aku-
mulatory energii fotowoltaicznej, Akumulatory niklowo-kad-
mowe, Aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczno-
ści, Baterie akumulatorowe litowe, Baterie anodowe, Baterie 
litowe, Baterie litowo-jonowe, Baterie słoneczne, Baterie sło-
neczne do celów przemysłowych, Baterie słoneczne do po-
nownego ładowania, Urządzenia do magazynowania energii 
elektrycznej, Urządzenia ładujące do sprzętu nadającego się 
do ponownego ładowania, Instalacje fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaicz-
ne], Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Liczniki energii 
elektrycznej, Konwertery energii elektrycznej, Aparatura 
do kondycjonowania energii, Urządzenia do regulacji ener-
gii, Ultrakondensatory do magazynowania energii, Super-
kondensatory do magazynowania energii, Urządzenia do re-
gulacji energii elektrycznej, Urządzenia do pomiaru energii 
elektrycznej, Przyrządy do pomiaru energii elektrycznej,  
Panele do rozdziału energii elektrycznej, Przemienniki [inwer-
tory] do dostaw energii elektrycznej, Urządzenia do monito-
rowania zużycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy 
do przełączania korzystania z energii elektrycznej, Urzą-
dzenia do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia 
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i przechowywania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrzą-
dy do kontrolowania użycia energii elektrycznej, Urządzenia 
i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycznej, Urządze-
nia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, 
Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do sterowania dystrybu-
cją energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przełącza-
nia dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy 
do przekształcania dystrybucji energii elektrycznej, 42 Badania 
w dziedzinie energii, Profesjonalne doradztwo związane 
z zachowaniem energii, Projektowanie i opracowywanie 
sieci dystrybucji energii, Udzielanie informacji związanych 
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych doty-
czących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, 
regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Pro-
wadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, 
związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, 
Porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu 
oszczędzanie energii, Doradztwo technologiczne w zakresie 
produkcji i używania energii, Projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, Usłu-
gi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania 
energii alternatywnych, Projektowanie farm magazynów 
energii, Usługi badawczo-rozwojowe, Prace badawczo-roz-
wojowe nad produktami, Prace badawczo-rozwojowe w za-
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kresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami dla osób trzecich, Doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do zarządzania energią, Opracowywanie projek-
tów technicznych, Badania techniczne, Doradztwo w zakre-
sie oszczędności energii, Naukowe i techniczne usługi i ba-
dania oraz ich projektowanie, Przemysłowe analizy i usługi 
badawcze, Wzornictwo przemysłowe.

(210) 551147 (220) 2023 01 09
(731) GRZANA ALICJA SEPROV, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SEPROV

(531) 26.01.02, 26.01.18, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 551209 (220) 2023 01 10
(731) KLINKOSZ KRZYSZTOF NO AGE, Lubstowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N/A NO AGE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 25 Ubrania codzienne.

(210) 551262 (220) 2023 01 12
(731) SŁOCZYŃSKI ŁUKASZ MOTOKRAFT, Łęczyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTOKRAFT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 551347 (220) 2023 01 15
(731) DAREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tuszyn

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) LB

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 
26.11.01

(510), (511) 18 Walizy, Torby podróżne, Torby, Portfele, Inne 
artykuły służące do przenoszenia zawarte w tej klasie.

(210) 551394 (220) 2023 01 16
(731) KUREK ADRIAN, KUREK BŁAŻEJ, KUREK RAFAŁ 

LAKMARKET SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LM LAKMARKET

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 1 Rozpuszczalniki do lakieru, Szpachlówka 
do karoserii samochodowej, Klej do uszczelek samochodo-
wych, 2 Powłoki do drewna [farby], Powłoki w postaci farb 
do drewna, Ochronne powłoki powierzchniowe do drew-
na, Farby samochodowe, Emalie [lakiery], Lakiery, Lakier 
poliuretanowy, Lakiery do drewna, Lakiery samochodowe, 
Lakiery przeznaczone dla przemysłu, Lakiery w postaci farb, 
Lakiery w postaci powłok, Lakiery w sprayu, Mieszanki po-
włokowe w postaci lakierów, Podkładowe lakiery ochronne, 
Powłoki w sprayu [lakiery], Preparaty do rozcieńczania lakie-
rów, Rozcieńczalniki do lakierów, Rozcieńczalniki do lakie-
rów i innych farb, Rozcieńczalniki do lakieru, Rozpuszczalniki 
do ponownego lakierowania pojazdów, Emalie samocho-
dowe, 3 Materiały ścierne, Materiały ścierne (Papier jako -), 
Szampony do mycia samochodów, Środki do polerowania 
samochodów, Środki zapachowe do samochodów, Spryski-
wacze szyb samochodowych (Płyny do -), Preparaty ścierne 
do użytku w pielęgnacji samochodów, Preparaty do mycia 
przednich szyb samochodowych.

(210) 551407 (220) 2023 01 16
(731) GOLLENT EDWARD INSTYTUT INNOWACJI 

TECHNOLOGII I EKOLOGII, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IITE Instytut Innowacji Technologii i Ekologii
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.23, 26.11.02
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do przepłukiwania grzej-
ników, Preparaty do usuwania kamienia kotłowego, Prepara-
ty chemiczne do kondensacji, Preparaty chłodnicze, Prepa-
raty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż do użytku 
domowego, Preparaty do usuwania powłok osadowych, 
Środki zmiękczające wodę, Środki zmiękczające do celów 
przesyłowych, Środki chemiczne dla przemysłu, 3 Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących (przybo-
ry toaletowe), Preparaty do prania chemicznego, Preparaty 
do udrażniania rur, Preparaty do usuwania kamienia kotłowe-
go do celów gospodarstwa domowego, Środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, Preparaty chemiczne 
do czyszczenia do użytku domowego, 40 Uzdatnianie wody 
(oczyszczanie wody), 42 Badania naukowe, Usługi chemicz-
ne, Usługi chemiczne, Badania technologiczne.

(210) 551417 (220) 2023 01 16
(731) OPTOPOL TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOGDANI Dermatologia

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 05.03.13
(510), (511) 3 Kremy, Kremy dermatologiczne, serum, maski, 
pilingi chemiczne [inne niż lecznicze], Peelingi chemiczne 
wspierające/uzupełniające kuracje dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], 5 Preparaty farmaceutyczne do użytku w der-
matologii, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, 
10 Instrumenty medyczne, Lasery medyczne, Medyczne 
przyrządy terapeutyczne, Medyczne urządzenia rentge-
nowskie, Elektroniczne przyrządy medyczne, Medyczne 
przyrządy diagnostyczne, Medyczne urządzenia emitujące 
promieniowanie, Instrumenty medyczne zawierające laser, 
Urządzenia i instrumenty medyczne, Urządzenia do obrazo-
wania medycznego, Skanery do użytku medycznego, Me-
dyczne urządzenia do eksfoliacji i ścierania naskórka, Anali-
zatory automatyczne do diagnostyki medycznej, Urządzenia 
odsysające do użytku medycznego, Przyrządy tomograficz-
ne do użytku medycznego, Przyrządy laserowe do użytku 
medycznego, Aparaty i instrumenty medyczne i wetery-
naryjne, Fizjologiczne urządzenia pomiarowe do użytku 
medycznego, Ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne 
do użytku medycznego, Przyrządy do mierzenia przysto-
sowane do użytku Medycznego, Urządzenia do leczenia 
magnetycznego do użytku medycznego, Urządzenia me-
dyczne do poprawiania kondycji skóry wykorzystujące laser, 
Urządzenia medyczne do usuwania zbędnych włosów, blizn 
i tatuaży oraz cellulitu, Urządzenia medyczne do lipolizy, 
kriolipolizy i usuwania zmian naczyniowych w dermatolo-
gii, Urządzenia medyczne do usuwania defektów i zmian 
skórnych, Urządzenia medyczne do fototerapii dermatolo-
gicznej, Ultradźwiękowe urządzenia medyczne do konturo-
wania i ujędrniania ciała, 35 Prowadzenie salonów sprzedaży 
urządzeń, aparatów i instrumentów medycznych dla celów 
dermatologicznych oraz kosmetyków dermatologicznych, 
Prowadzenie sprzedaży wysyłkowej urządzeń, aparatów i in-
strumentów medycznych dla celów dermatologicznych oraz 
kosmetyków dermatologicznych, 41 Szkolenia z zakresu wy-
robów i produktów kosmetycznych, 42 Usługi badań labora-
toryjnych w zakresie dermatologii, 44 Doradztwo medyczne 

w zakresie dermatologii, Udostępnianie informacji medycz-
nych w zakresie dermatologii, Usługi dermatologiczne w za-
kresie leczenia chorób skóry.

(210) 551443 (220) 2023 01 17
(731) GÓRZEWSKI WOJCIECH, Kobyłka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GdzieNaWycieczke

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.13.25, 29.01.06
(510), (511) 39 Udzielanie informacji turystycznych, Udzie-
lanie informacji turystycznej za pomocą komputera, Udzie-
lanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji turystom związanych z wyprawa-
mi i zwiedzaniem, Udzielanie informacji o podróżowaniu 
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji online 
na temat podróży, Udostępnianie informacji turystycznych 
za pomocą komputera, 41 Usługi obrazowania wideo za po-
średnictwem drona, Usługi obrazowania fotograficznego 
za pośrednictwem drona, Usługi rezerwacji biletów na atrak-
cje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, In-
formacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Informacja 
o imprezach rozrywkowych, Informacje dotyczące rozrywki 
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Inter-
netu, Udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozryw-
ki sportowej, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji na temat 
rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci  
online i Internetu, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi rezer-
wacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, 
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia 
rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia sportowe, Usługi informacyjne w zakresie bi-
letów na wydarzenia sportowe.

(210) 551458 (220) 2023 01 17
(731) WOJDYŁA JOLANTA PROMOCARE, Sułkowice
(540) (znak słowny)
(540) PROMOCARE
(510), (511) 35 Usługi agencji reklamowych, Reklama i usługi 
reklamowe, Produkcja materiałów reklamowych, Przygotowy-
wanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie reklam, 
Publikacja reklam, Rozpowszechnianie reklam, Produkcja 
reklam, Umieszczanie reklam, Reklamy kinowe, Reklama ko-
respondencyjna, Reklamy telewizyjne, Reklama banerowa, 
Reklamy online, Przygotowywanie reklam prasowych, Produk-
cja reklam telewizyjnych, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Bezpośrednia reklama pocztowa, Reklama w czasopismach, 
Usługi reklamy zewnętrznej, Doradztwo dotyczące reklamy, 
Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy prasowej, Analizy 
odbioru reklamy, Rozlepianie plakatów reklamowych, Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów 
reklamowych, Reprodukcja materiału reklamowego, Wykony-
wanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie publikacji 
reklamowych, Dystrybucja tekstów reklamowych, Publikowa-
nie materiałów reklamowych, Publikacja treści reklamowych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Dystrybucja ogło-
szeń reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
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Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Redagowanie 
tekstów reklamowych, Dystrybucja próbek reklamowych, 
Produkcja filmów reklamowych, Przygotowywanie ulotek re-
klamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Wypożyczanie 
urządzeń reklamowych, Wynajem materiałów reklamowych, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wynajem pomo-
cy reklamowych, Rozpowszechnianie broszur reklamowych, 
Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja ulotek rekla-
mowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Przygotowy-
wanie dokumentów reklamowych, Projektowanie ulotek re-
klamowych, Projektowanie broszur reklamowych, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, 
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Wynajem bilbor-
dów reklamowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem re-
klamy na balonach, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, Przygotowywanie i rozmiesz-
czanie reklam, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, 
Promowanie, reklama działalności gospodarczej, Reklama 
na billboardach elektronicznych, Doradztwo dotyczące re-
klamy prasowej, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Usługi 
w zakresie reklamy, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, 
Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Analizy w zakresie 
reklamy, Badania w zakresie reklamy, Usługi konsultingowe do-
tyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Reklama 
biznesowych stron internetowych, Doradztwo reklamowe 
i marketingowe, Produkcja wizualnych materiałów reklamo-
wych, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, 
Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, Organi-
zowanie dystrybucji próbek reklamowych, Przygotowywanie 
handlowych tekstów reklamowych, Pisanie tekstów reklamo-
wych do celów reklamowych i promocyjnych, Publikowanie 
materiałów reklamowych online, Wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], Usługi reklamowe świadczone przez radiowe 
i telewizyjne agencje reklamowe, Dystrybucja reklam i ogło-
szeń handlowych, Rozpowszechnianie reklam dla osób trze-
cich, Przygotowywanie reklam dla osób trzecich, Produkcja re-
klam telewizyjnych i radiowych, Wyświetlanie reklam dla osób 
trzecich, Reklama w zakresie filmów kinowych, Udzielanie in-
formacji związanych z reklamą, Dostarczanie informacji na te-
mat reklamy, Rozpowszechnianie danych związanych z rekla-
mą, Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi planowania 
w zakresie reklamy, Reklama za pomocą marketingu bezpo-
średniego, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Usługi w zakresie reklamy gra-
ficznej, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Usługi 
w zakresie reklamy prasowej, Usługi reklamowe, w tym rekla-
ma on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe związa-
ne z książkami, Usługi reklamowe dla branży literackiej, Usługi 
reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe na rzecz in-
nych, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi reklamowe 
i marketingowe online, Rozprowadzanie próbek dla celów 
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
przez pocztę, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, Za-
rządzanie personelem w celach reklamowych, Dystrybucja 
produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie 
produktów do celów reklamowych, Badania rynku do ce-
lów reklamowych, Usługi w zakresie publikowania tekstów 
reklamowych, Reklama online za pośrednictwem kompute-
rowej sieci komunikacyjnej, Usługi reklamowe i promocyjne 
w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, Aktualizowanie informa-
cji reklamowych w komputerowej bazie danych, Usługi im-
portowo-eksportowe, Usługi agencji importowych, Usługi 
agencji eksportowo-importowych.

(210) 551464 (220) 2023 01 17
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowny)
(540) Spaceport COPERNICUS
(510), (511) 39 Parkowanie statków powietrznych, Usługi 
hangarowania statków powietrznych, Usługi w zakresie par-
kowania na lotniskach, Rezerwacja miejsc parkingowych przy 
lotniskach, Doradztwo w zakresie transportu lotniczego, Or-
ganizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów 
kolejowych, Organizacja i rezerwacja rejsów, Rezerwacja bi-
letów lotniczych, Profesjonalne doradztwo w zakresie trans-
portu, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwacja 
miejsc na transport powietrzny, Udzielanie informacji doty-
czących lotu, Udzielanie informacji dotyczących transportu 
lotniczego, Udzielanie informacji na temat przylotów i odlo-
tów, Udzielanie informacji nawigacyjnych związanych z lot-
nictwem, Udzielanie informacji w zakresie rozkładu lotów, 
Udzielanie informacji związanych z przylotami, Udzielanie in-
formacji związanych z odlotami, Udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami wynajmu samolotów, Udzielanie informa-
cji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży li-
niami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi 
agencji rezerwującej podróże lotnicze, Usługi doradcze zwią-
zane z transportem, Usługi doradcze w zakresie dystrybucji 
towarów, Usługi informacyjne w zakresie przewozu ładunku, 
Usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, Usługi 
informacyjne związane z transportem, Usługi rezerwacji bile-
tów lotniczych, Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi 
rezerwacji w zakresie transportu powietrznego, Wynajem 
silników lotniczych, Czarter helikopterów, Czarterowanie 
statków powietrznych, Pośrednictwo w czarterowaniu stat-
ków powietrznych, Usługi pośrednictwa w zakresie lotów 
czarterowych, Wynajem części do statków powietrznych, 
Wynajem statków powietrznych, Wypożyczanie i wynajem 
samolotów, Wypożyczanie pojazdów i urządzeń do loko-
mocji drogą powietrzną, Wypożyczanie silników lotniczych, 
Naziemna obsługa statków powietrznych, Organizowanie 
transportu powietrznego, Pilotowanie dronów cywilnych, Pi-
lotowanie, Powietrzny (Transport -), Transport lotniczy, Trans-
port helikopterowy, Transport powietrzny, Transport samolo-
tami turboodrzutowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
lotniskowego dla lotnictwa, Usługi lotniskowe, Usługi linii lot-
niczych w zakresie transportu, Usługi odprawy lotniskowej 
pasażerów, Usługi transferów lotniskowych, Usługi transpor-
tu powietrznego, Usługi transportu powietrznego obejmu-
jące program bonusów dla osób często podróżujących dro-
gą powietrzną, Usługi w zakresie linii lotniczych i transportu, 
Usługi tranzytowe, Usługi w zakresie lotów czarterowych, 
Usługi w zakresie organizowania transportu powietrznego, 
Usługi związane z liniami lotniczymi, Wystrzeliwanie statków 
kosmicznych.

(210) 551488 (220) 2023 01 17
(731) KAIROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Kairo-WASH
(510), (511) 1 Aceton, Acetylen, Adjuwanty, nieprzeznaczo-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Agar do ce-
lów przemysłowych, Aktyn (Ac), Aktywne składniki chemicz-
ne, Albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], Alde-
hyd krotonowy, Aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, 
Aldehydy, Alginiany dla przemysłu spożywczego, Alginiany 
do celów przemysłowych, Alkalia, Alkaliczne związki żrące, 
Alkaloidy, Alkohol, Alkohol amyIowy, Alkohol etylowy, Ałun, 
Ałun amonowy, Ałun chromowo-potasowy, Ałun glinu, 
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Ameryk (Am), Amoniak, Amoniak bezwodny, Amoniak do ce-
lów przemysłowych, Amonowy aldehyd, Antydetonatory 
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Anty-
mon (Sb), Argon (Ar), Arsen (As), Arsenian ołowiu, Astat (At), 
Azot (N), Azotan amonowy, Azotan bizmutu do celów che-
micznych, Azotan srebrowy, Azotan uranu, Azotany, Balsam 
gurjunowy do produkcji lakierów, Bar (Ba), Bentonit, Benzen, 
Benzol, Benzosulfimid, Berkel (Bk), Bezwodnik kwasu octo-
wego, Bezwodniki, Białko jodowane, Białko słodowe, Białko 
zwierzęce [surowiec], Biologiczne hodowle tkanek, inna niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Biologiczne 
preparaty, inne niż do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Biostymulatory roślin, Bizmut (Bi), Błony rentgenowskie 
światłoczułe, lecz nie naświetlone, Boksyt, Boraks, Brom 
do celów chemicznych, Celuloza, Cer (Ce), Cez (Cs), Chemicz-
ne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki czysz-
czące do kominów, Chemiczny papierek wskaźnikowy, Che-
mikalia do odbarwiania olejów, Chemikalia do wyrobu ema-
lii, z wyjątkiem pigmentów, Chlor (Cl), Chlorany, Chlorek gli-
nowy, Chlorek magnezu, Chlorek palladu, Chlorki, Chlorowo-
dorki, Chromiany, Chromowe sole, Chromowy kwas, Ciecze 
ferromagnetyczne do celów przemysłowych, Cyjanamid 
wapniowy [nawóz], Cymen, Czterochlorki, Czterochlorome-
tan węgla, Defolianty, Dekstryna, Detergenty stosowane 
w procesach produkcyjnych, Diastaza do celów przemysło-
wych, Diatomit, Dodatki chemiczne do fungicydów, Dodatki 
chemiczne do olejów, Dodatki chemiczne do paliwa, Dodat-
ki chemiczne do płuczek wiertniczych, Dodatki chemiczne 
do środków owadobójczych, Dodatki detergentowe do ben-
zyny, Dolomit do celów przemysłowych, Doniczki torfowe 
dla ogrodnictwa, Drewno garbarskie, Drożdże do celów na-
ukowych, Drożdże do użytku w produkcji biopaliw, Dwu-
chlorek cyny, Dwuchromian potasu, Dwuchromian sodu, 
Dwutlenek cyrkonu, Dwutlenek manganu, Dwutlenek tyta-
nu do celów przemysłowych, Dyspersanty ropy naftowej, 
Dysproz (Dy), Ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, 
do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty roślinne 
do stosowania w produkcji środków farmaceutycznych, Eks-
trakty roślinne stosowane w produkcji żywności, Ekstrakty 
z herbaty dla przemysłu spożywczego, Ekstrakty z herbaty 
do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty z herbaty 
do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, Emulga-
tory, Emulsje fotograficzne, Enzymy dla przemysłu spożyw-
czego, Enzymy do celów chemicznych, Enzymy do celów 
przemysłowych, Enzymy mlekowe dla przemysłu spożyw-
czego, Enzymy mlekowe do celów chemicznych, Enzymy 
mlekowe do celów przemysłowych, Erb (Er), Estry, Estry celu-
lozy do celów przemysłowych, Etan, Eter etylowy, Eter mety-
lowy, Eter siarkowy, Etery, Etery celulozy do celów przemysło-
wych, Etery glikolu, Europ (Eu), Fenol do celów przemysło-
wych, Ferm (Fm), Filmy światłoczułe, nienaświetlone, Flawo-
noidy do celów przemysłowych [związki fenolowe], Floku-
lanty, Fluor (F), Folarskie preparaty dla przemysłu włókienni-
czego, Formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie, 
Fosfatydy, Fosfor (P), Fosforany [nawozy], Frans (Fr), Gadolin 
(Gd), Gal (Ga), Galasy, Galusan bizmutu zasadowy, Gambir, 
Gaz pędny do aerozoli, Gazy ochronne do spawania, Gazy 
zestalone do celów przemysłowych, Geny nasion do produk-
cji rolniczej, Gips do stosowania jako nawóz, Gleba do upraw, 
Glicerydy, Gliceryna do celów przemysłowych, Glikol, Gliko-
zydy, Glina porowata do hydroponicznej uprawy roślin [sub-
strat], Glinka, Glinka biała, Glukoza dla przemyski spożywcze-
go, Glukoza do celów przemysłowych, Gluten [kleje] 
nie do użytku biurowego lub domowego, Gluten dla prze-
mysłu spożywczego, Gluten do użytku przemysłowego, Gra-
fen, Grafit do celów przemysłowych, Guano [nawóz ptasi], 

Guma arabska do celów przemysłowych, Gumy (materiały 
do klejenia) do celów przemysłowych, Hel (He), Holm (Ho), 
Hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, Humus, Hy-
drazyna, Ił, Iterb (Yb), Itr (Y), Izotopy do celów przemysło-
wych, Jod do celów chemicznych, Jod do celów przemysło-
wych, Jodek glinu, Jodki alkaliczne do celów przemysłowych, 
Jodowane sole, Kainit, Kaliforn (Cf), Kalomel [chlorek rtęci (I)], 
Kamfora do celów przemysłowych, Kamień winny, inny niż 
do celów farmaceutycznych, Karbid, Karbolineum do ochro-
ny roślin, Katalizatory, Katalizatory biochemiczne, Katechu, 
Kazeina dla przemysłu spożywczego, Kazeina do celów prze-
mysłowych, Kąpiele galwaniczne, Kąpiele tonujące [fotogra-
fika], Kąpiele utrwalające [fotografika], Kebraczo do celów 
przemysłowych, Ketony, Kity szklarskie, Kiur (Cm), Klej rybi, 
inny niż do artykułów papierniczych, użytku domowego lub 
do środków spożywczych, Klej skrobiowy, inny niż do użytku 
papierniczego lub domowego, Klejące substancje do szcze-
pienia drzew, Kleje do afiszów, Kleje do obuwia, Kleje do pły-
tek ściennych, Kleje do skór, Kleje do tapetowania, Kleje 
do wykańczania i gruntowania [klejenie], Kleje i preparaty 
klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje przewodzące, Ko-
lagen do celów przemysłowych, Kolodium, Komórki macie-
rzyste, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Konserwanty do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, 
Kora mangrowa do celów przemysłowych, Kostny węgiel, 
Kreozot do celów chemicznych, Krypton (Kr), Krzemian glinu, 
Krzemiany, Ksenon (Xe), Ksylen, Kwas antranilowy, Kwas arse-
nawy, Kwas azotowy, Kwas benzoesowy, Kwas borny do ce-
lów przemysłowych, Kwas cholowy, Kwas cytrynowy do ce-
lów przemysłowych, Kwas fluorowodorowy, Kwas galusowy 
do wytwarzania tuszu, Kwas garbnikowy, Kwas glutaminowy 
do celów przemysłowych, Kwas jodowy, Kwas mlekowy, 
Kwas mrówkowy, Kwas nadsiarkowy, Kwas oleinowy, Kwas 
ortofosforowy, Kwas pikrynowy, Kwas pirogalusowy, Kwas 
salicylowy, Kwas sebacynowy, Kwas siarkowy, Kwas stearyno-
wy, Kwas szczawiowy, Kwas węglowy, Kwas winowy, Kwas 
wolframowy, Kwasoodporne mieszaniny chemiczne, Kwasy, 
Kwasy benzenopochodne, Kwasy mineralne, Kwasy sulfono-
we, Kwasy tłuszczowe, Kwaśny szczawian potasowy, Kwiat 
siarczany do celów chemicznych, Laktoza [surowy materiał], 
Laktoza dla przemysłu spożywczego, Laktoza do celów prze-
mysłowych, Lantan, Lecytyna [surowiec], Lecytyna dla prze-
mysłu spożywczego, Lecytyna do celów przemysłowych, 
Lep na ptaki, Lit (Li), Lutet [Lu), Magnezyt, Manganian, Masa 
papiernicza, Mastyks do skór, Mastyks do szczepienia drzew, 
Mastyksy do opon, Materiały ceramiczne w formie pyłu 
do użytku jako środki filtrujące, Materiały filtracyjne [substan-
cje mineralne], Materiały filtracyjne [substancje roślinne],  
Materiały filtracyjne [tworzywa sztuczne nieprzetworzone], 
Materiały filtrujące z substancji chemicznych, Materiały syn-
tetyczne do absorpcji oleju, Mąka z tapioki do celów przemy-
słowych, Mąki do celów przemysłowych, Metale alkaliczne, 
Metale ziem alkalicznych, Metaloidy, Metan, Metylobenzen, 
Miazga drzewna, Mieszaniny do gwintowania, Mieszanki ce-
ramiczne do spiekania [granulki i proszki], Mieszanki do ga-
szenia ognia, Mieszanki do naprawiania dętek, Mieszanki 
do naprawy opon, Mieszanki do produkcji ceramiki technicz-
nej, Mieszanki do usuwania tapet, Mikroorganizmy (Kultury -) 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Mode-
ratory do reaktorów jądrowych, Morska woda do celów prze-
mysłowych, Mydła [metaliczne] do celów przemysłowych, 
Nadboran sodowy, Nadchlorany, Nadsiarczany, Nadtlenek 
wodoru do celów przemysłowych, Nadwęglany, Naftalen, 
Nanoproszki do celów przemysłowych, Nawozy, Nawozy 
azotowe, Nawozy z mączki rybnej, Neodym (Nd), Neon (Ne), 
Neptun (Np), Neutralizatory gazów toksycznych, Nitrocelulo-
za, Obornik, Ocet drzewny, Ocet spirytusowy [rozcieńczony 



Nr  ZT9/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 35

roztwór kwasu octowego], Octan amylu, Octan celulozy 
w stanie surowym, Octan glinu, Octan ołowiu, Octan wap-
nia, Octany, Odczynniki chemiczne, inne niż do użytku me-
dycznego lub weterynaryjnego, Olej przekładniowy, Oleje 
do konserwacji żywności, Oleje do przemysłowego garbo-
wania skór, Oleje do wyprawiania skór, Oleje przekładniowe, 
Olejowe spoiwa [kity, lepiki], Oliwin (krzemian), Organiczne 
pozostałości pofermentacyjne [nawóz], Paliwo do reaktorów 
jądrowych, Papier białkowany, Papier do światłokopii, Papier 
fotometryczny, Papier nasączony barem, Papier odczynniko-
wy, inny niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Pa-
pier światłoczuły, Papierek lakmusowy, Paski diagnostyczne 
do badania mleka matki, inne niż do użytku medycznego lub 
weterynaryjnego, Pasta termoprzewodząca, Pektyna dla 
przemysłu spożywczego, Pektyna do celów fotograficznych, 
Pektyna do celów przemysłowych, Piasek formierski, Pier-
wiastki radioaktywne do celów naukowych, Plastizole, Pla-
styfikatory, Pluton (Pu), Płótno światłoczułe do fotografii, 
Płuczki wiertnicze, Płyn przeciw zamarzaniu, Płyny do obwo-
dów hydraulicznych, Płyny do odsiarczania akumulatorów 
elektrycznych, Płyny do układu kierowniczego ze wspoma-
ganiem, Płyny hamulcowe, Płyny wspomagające do materia-
łów ściernych, Płytki do ferrotypia [fotografika], Płytki foto-
graficzne światłoczułe, Pochłaniacze gazów [substancje ak-
tywne], Pochodne benzenu, Pochodne celulozy [chemikalia], 
Podchloryn sodu, Podłoża dla upraw bezglebowych [rolnic-
two], Pokrycia humusowe, Polimery na bazie dendrymerów 
do użytku w produkcji kapsułek do produktów farmaceu-
tycznych, Polon (Po), Potas (K), Potaż, Powłoki chemiczne 
do soczewek okulistycznych, Prazeodym (Pr), Preparaty anty-
statyczne, inne niż do użytku domowego, Preparaty bakte-
riologiczne do octowania, Preparaty bakteriologiczne, inne 
niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, Preparaty 
bakteryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryj-
nego, Preparaty chemiczne do barwienia szkła, Preparaty 
chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Preparaty chemiczne do impre-
gnacji wodoodpornej skór, Preparaty chemiczne do konden-
sacji, Preparaty chemiczne do lutowania, Preparaty chemicz-
ne do matowienia emalii, Preparaty chemiczne do przepłuki-
wania grzejników, Preparaty chemiczne do wytwarzania 
farb, Preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u ro-
ślin zbożowych, Preparaty chemiczne do zapobiegania ple-
śni, Preparaty chemiczne do zapobieganiu powstawaniu 
plam na tkaninach, Preparaty chemiczne ułatwiajcie stapia-
nie metali, Preparaty chemiczne zabezpieczające przed śnie-
cią zbożową, Preparaty chłodnicze, Preparaty diagnostyczne, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepa-
raty do destylacji spirytusu drzewnego, Preparaty do galwa-
nizacji, Preparaty do impregnacji wodoodpornej spoiw, 
z wyjątkiem farb, Preparaty do klarowania, Preparaty do kla-
rowania moszczu, Preparaty do klarowania wina, Preparaty 
do klejenia, Preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb 
i olejów], Preparaty do konserwacji gumy, Preparaty do kon-
serwacji płytek [z wyjątkiem farb i olejów], Preparaty do luto-
wania, Preparaty do obróbki wykończeniowej stali, Preparaty 
do oczyszczania gazu, Preparaty do odgumowywania, Pre-
paraty do odklejania i odłączania, Preparaty do odpuszcza-
nia metali, Preparaty do odtłuszczania stosowane w proce-
sach produkcyjnych, Preparaty do oszczędzania paliwa, Pre-
paraty do oszczędzania węgla, Preparaty do produkcji świa-
tła błyskowego, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Prepa-
raty do usuwania kamienia kotłowego, Preparaty do usuwa-
nia kamienia kotłowego inne niż do użytku domowego, 
Preparaty do utwardzania metali, Preparaty do wędzenia 
mięsa, Preparaty do wulkanizacji, Preparaty do wybielania 
[środki odbarwiające] do celów przemysłowych, Preparaty 

do wyprawiania skór, Preparaty do zmiękczania mięsa do ce-
lów przemysłowych, Preparaty enzymatyczne dla przemysłu 
spożywczego, Preparaty enzymatyczne do celów przemy-
słowych, Preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, 
Preparaty folarskie, Preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, 
Preparaty klejące do bandaży chirurgicznych, Preparaty kon-
serwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i ole-
jów, Preparaty kriogeniczne, Preparaty odwadniające do ce-
lów przemysłowych, Preparaty ognioodporne, Preparaty 
poprawiające kondycję gleby, Preparaty przyspieszające go-
towanie do celów przemysłowych, Preparaty ułatwiające 
wyjmowanie z formy, Preparaty z mikroelementów dla roślin, 
Preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, Preparaty za-
bezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie 
[z wyjątkiem farb], Preparaty zapobiegające matowieniu so-
czewek, Preparaty zapobiegające powstawaniu oczek 
w pończochach, Preparaty zapobiegające tworzeniu się po-
włok osadowych, Preparaty zapobiegające zagotowaniu się 
chłodziwa silnikowego, Preparaty zwilżające do użytku 
w barwieniu, Preparaty zwilżające do użytku w przemyśle 
włókienniczym, Preparaty zwilżające do użytku w wybiela-
niu, Produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku 
przemysłowego, Produkty chemiczne stosowane w fotogra-
fii, Produkty do zmętniania emalii, Produkty uboczne proce-
sów obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych, Promet 
(Pm), Protaktyn (Pa), Proteina [materiał surowy], Proteiny dla 
przemysłu spożywczego, Proteiny do użytku w procesie pro-
dukcji, Proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, 
Prusydki, Przeciwutleniacze do użytku w produkcji, Przeciw-
utleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków, Przeciwu-
tleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, Przeciwutle-
niacze do użytku w produkcji suplementów diety, Przyspie-
szacze wulkanizacji, Rad do celów naukowych, Radon (Rn), 
Reduktory fotograficzne, Ren (Re), Rozpuszczalniki do lakie-
rów, Rozszczepialne materiały do energetyki jądrowej, Rozsz-
czepialne pierwiastki chemiczne, Roztwory do cyjanotypii, 
Roztwory salmiaku, Roztwory soli srebrzystych do posre-
brzania, Roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w aku-
mulatorach, Rtęć (Hg), Rubid (Rb), Sacharyna, Sadza de celów 
przemysłowych, Sadza do celów przemysłowych lub rolni-
czych, Saletra, Salmiak [techniczny chlorek amonu], Samar (Sm), 
Samozabarwiający się papier [fotografia], Selen (Se), Sensybi-
lizatory fotograficzne, Sensybilizowane płytki do druku offse-
towego, Siarczan baru, Siarczan miedzi, Siarczany, Siarczek 
antymonu, Siarczek węgla, Siarczki, Siarka (S), Silikony,  
Skand (Sc), Składniki chemiczne do uzdatniania wody, Skro-
bia do celów przemysłowych, Skrobia ziemniaczana do użyt-
ku przemysłowego, Soda kalcynowana, Soda kaustyczna 
do celów przemysłowych, Sole [nawozy], Sole [preparaty 
chemiczne], Sole amoniakalne, Sole do barwienia metali, 
Sole do celów przemysłowych, Sole do ogniw galwanicz-
nych, Sole metali alkalicznych, Sole metali szlachetnych 
do celów przemysłowych, Sole metali ziem rzadkich, Sole 
rtęci, Sole sodowe (związki chemiczne), Sole tonujące (foto-
grafika), Sole wapnia, Sole złota, Sole żelaza, Sos do przygo-
towywania tytoniu, Sód (Na), Sól do konserwowania, inna niż 
do żywności, Sól kamienna, Sól surowa, Spinel (minerał 
z gromady tlenków), Spirytus drzewny, Spoiwa [metalurgia], 
Spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje 
klejące], Spoiwa odlewnicze, Stront (Sr), Substancje che-
miczne do konserwowania żywności, Substancje chemicz-
ne do napowietrzania betonu, Substancje garbujące, Sub-
stancje powierzchniowo czynne, Substancje zmętniające 
do szkła, Substancje żrące do celów przemysłowych, Suchy 
lód [stały dwutlenek węgla], Sumak do garbowania, Super-
fosfaty [nawozy], Szczawian potasowy, Szczawiany, Szkliwo 
ceramiczne, Szkło (Preparaty chemiczne przeciw matowie-
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niu -), Szkło wodne, Szpachlówka do karoserii samochodo-
wej, Szpat ciężki [baryt], Sztuczne słodziki [preparaty che-
miczne], Środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungi-
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpa-
sożytniczych, Środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom, Środki chemiczne dla przemysłu, Środ-
ki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbi-
cydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
Środki chemiczne do bielenia tłuszczów, Środki chemiczne 
do fermentacji wina, Środki chemiczne do impregnacji ma-
teriałów tekstylnych, Środki chemiczne do Impregnacji skó-
ry, Środki chemiczne do matowienia szkła, Środki chemicz-
ne do oczyszczania oleju, Środki chemiczne do ożywiania 
kolorów tkanin, Środki chemiczne do renowacji skóry, Środki 
chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, Środki 
chemiczne do wybielania wosku, Środki chemiczne do wy-
prawiania skór, Środki chemiczne do zapobiegania choro-
bom winorośli, Środki chemiczne nadające materiałom tek-
stylnym właściwości wodoodporne, Środki chemiczne sto-
sowane do zapobiegania kondensacji, Środki chłodzące 
do silników pojazdów, Środki do klarowania i konserwowania 
piwa, Środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i ole-
jów, Środki do konserwacji kwiatów, Środki do konserwacji 
piwa, Środki do matowienia, Środki do ochrony nasion, Środ-
ki do oddzielania tłuszczów, Środki do odklejania [preparaty 
chemiczne do upłynniania skrobi], Środki do renowacji płyt 
gramofonowych, Środki do wypełniania ubytków w drze-
wach [leśnictwo], Środki dyspergujące olej, Środki klejące 
do stosowania w przemyśle włókienniczym, Środki korozyj-
ne, Środki zmiękczające do celów przemysłowych, Środki 
zmiękczające wodę, Tal (Tl), Talk [krzemian magnezowy], Ta-
nina, Taśmy filmowe, światłoczułe lecz nie naświetlone, Tech-
net (Tc), Tellur (Te), Terb (Tb), Tetrachlorek acetylenu, Tio-
mocznik, Tiosiarczany, Tkaniny do światłokopii, Tlen do ce-
lów przemysłowych, Tlenek baru, Tlenek chromowy, Tlenek 
glinu, Tlenek kobaltu do celów przemysłowych, Tlenek litu, 
Tlenek ołowiu, Tlenek rtęci, Tlenek uranu, Tlenki azotu, Topni-
ki do lutowania, Ter (Th), Torf [nawóz], Tragakantowa guma 
do użycia w produkcji, Trójtlenek antymonu, Tul (Tm), Two-
rzywa sztuczne nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne w po-
staci dyspersji, Tymol do celów przemysłowych, Tytanit,  
Uran (U), Utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowe-
go], Utrwalacze [fotografia], Utwardzające substancje do wa-
pienia, Wapno bielące, Warstwa uprawna gleby, Węgiel, Wę-
giel aktywny, Węgiel do filtrów, Węgiel kostny, Węgiel z krwi, 
Węglan magnezowy, Węglan wapnia, Węglany, Węglik krze-
mu [surowiec], Węgliki, Węglowodany, Winny alkohol, Wisko-
za, Witaminy dla przemysłu spożywczego, Witaminy do użyt-
ku w produkcji farmaceutyków, Witaminy do użytku w pro-
dukcji kosmetyków, Witaminy do użytku w produkcji żywno-
ści, Witeryt, Woda ciężka, Woda destylowana, Woda ługowa 
dla przemysłu spożywczego, Woda potasowa, Wodorosty  
[nawóz], Wodorotlenek glinowy, Wodorowęglan sodowy 
do celów chemicznych, Wodorowęglan potasowy dla prze-
mysłu spożywczego, Wodorowęglan potasowy do celów 
chemicznych, Wodorowęglan potasowy do celów przemy-
słowych, Wodór (H), Wodziany [hydraty], Wosk do szczepie-
nia drzew, Wymienniki jonowe [chemikalia], Wywoływacze 
fotograficzne, Wzmacniacze chemiczne do kauczuku, 
Wzmacniacze chemiczne do papieru, Zakwaszona woda 
do ładowania akumulatorów, Zaprawy farbiarskie do metali, 
Zasady [preparaty chemiczne], Zestawy składników do pro-
dukcji płyt gramofonowych, Ziemia fulerska dla przemysłu 
włókienniczego, Ziemie rzadkie, Zlepiające środki do betonu, 
Związki baru, Związki fluorytu, Żelatyna do celów fotogra-
ficznych, Żelatyna do celów przemysłowych, Żelazocyjanki, 

Żele do elektroforezy, Żużel [nawóz], Żywice epoksydowe 
w stanie surowym, Żywice polimerowe, nieprzetworzone, 
Żywice przewodzące, Żywice sztuczne w stanie surowym, 
2 Annato [barwniki], Atramenty jadalne, Atramenty przewo-
dzące, Auramina, Balsam kanadyjski, Barwnik do drewna, 
Barwniki, Barwniki alizarynowe, Barwniki anilinowe, Barwniki 
do likierów, Barwniki do maski, Barwniki do napojów, Barwni-
ki do obuwia, Barwniki do piwa, Barwniki słodowe, Barwniki 
spożywcze, Barwniki w postaci pisaków do odnawiania me-
bli, Bejce, Bejce do drewna, Bejce do skóry, Biel cynkowa [pig-
ment], Biel ołowiana, Drewno barwiące, Dwutlenek tytanu 
[pigment], Ekstrakt z drewna barwiącego, Emalie [lakiery], 
Emalie do malowania, Emulsje srebrne [pigmenty], Farba wa-
pienna, Farby, Farby aluminiowe, Farby bakteriobójcze, Farby 
ceramiczne, Farby chroniące przed moczem, Farby ogniood-
porne, Farby olejne do użytku w sztuce, Farby przeciw zanie-
czyszczeniom, Farby przewodzące, Farby wodne, Farby wod-
ne do użytku w sztuce, Farby zawierające azbest, Folie meta-
lowe do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie 
i sztuce, Glejta ołowiowa, Gumiguta stosowana w malar-
stwie, Gumożywice, Indygo [barwnik], Kalafonia, Karbonyl 
[do konserwacji drewna], Karmel [barwnik do żywności], Kar-
mel słodowy [barwnik spożywczy], Karmin koszenilowy, Kar-
tridże z tuszem, napełnione, do drukarek i fotokopiarek, Kolo-
ranty, Kopal, Kreozot do ochrony drewnu, Kurkuma [barw-
nik], Lakier asfaltowy, Lakier bitumiczny, Lakier kopalowy,  
Lakiery do powlekania brązem, Lakiery i pokosty, Mastyks 
[żywica naturalna], Metale w proszku do stosowania w ma-
larstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, Mieszanki dru-
karskie [tusz], Minia ołowiana, Mleko wapienne, Oleje do kon-
serwacji drewna, Oleje przeciwrdzewne, Papier do barwienia 
jajek wielkanocnych, Podkłady, Powłoki, Powłoki antygraffïti 
[farby], Powłoki do drewna [farby], Powłoki do krycia smoło-
waną tekturą [farby], Powłoki zabezpieczajcie przed korozją 
podwozie pojazdów, Preparaty ochronne do metali, Prepara-
ty zabezpieczające przed psuciem się drewna, Preparaty za-
pobiegające matowieniu metal], Proszek glinowy do malo-
wania, Proszki do srebrzenia, Próbki farb w formie łat stoso-
wane przed malowaniom do przetestowania kolorów 
[do wielokrotnego nakładania], Rdza (Preparaty zabezpiecza-
jące przed -), Rozcieńczalniki do farb, Rozcieńczalniki do la-
kierów, Sadza [barwniki, Sadza [pigment], Sandarak, Siena 
naturalna [pigment], Smary przeciwrdzewne, Sproszkowany 
brąz do malowania, Srebrna pasta, Strączyn żółty [barwniki], 
Sumak do lakierów, Sykatywy [środki wysuszające] do farb, 
Szafran [barwnik], Szelak, Szkliwo [farby, lakiery], Środki za-
bezpieczające przed rdzą, Taśmy antykorozyjne, Terpentyna 
[rozcieńczalnik do farb], Tlenek kobaltu [barwniki], Tonery 
do drukarek i fotokopiarek, Tusz do grawerowania, Tusz 
do znakowania zwierząt, Tusze do drukarek i fotokopiarek, 
Tusze do skór, Tusze do tatuaży, Utrwalacze [lakiery], Utrwala-
cze do akwareli, Wiążące środki do farb, Wkłady z atramen-
tem jadalnym, pełne, do drukarek, Wkłady z tonerem, pełne, 
do drukarek i fotokopiarek, Wykończenia podłóg drewnia-
nych, Żywice naturalne w stanie surowym.
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Kairo-SPRAY
(510), (511) 1 Aceton, Acetylen, Adjuwanty, nieprzeznaczone 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Agar do celów 
przemysłowych, Aktyn (Ac), Aktywne składniki chemiczne, Al-
bumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], Aldehyd kro-
tonowy, Aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, Aldehy-
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dy, Alginiany dla przemysłu spożywczego, Alginiany do celów 
przemysłowych, Alkalia, Alkaliczne związki żrące, Alkaloidy, Al-
kohol, Alkohol amyIowy, Alkohol etylowy, Ałun, Ałun amono-
wy, Ałun chromowo-potasowy, Ałun glinu, Ameryk (Am), 
Amoniak, Amoniak bezwodny, Amoniak do celów przemysło-
wych, Amonowy aldehyd, Antydetonatory do silników spali-
nowych wewnętrznego spalania, Antymon (Sb), Argon (Ar), 
Arsen (As), Arsenian ołowiu, Astat (At), Azot (N), Azotan amo-
nowy, Azotan bizmutu do celów chemicznych, Azotan srebro-
wy, Azotan uranu, Azotany, Balsam gurjunowy do produkcji 
lakierów, Bar (Ba), Bentonit, Benzen, Benzol, Benzosulfimid, Ber-
kel (Bk), Bezwodnik kwasu octowego, Bezwodniki, Białko jodo-
wane, Białko słodowe, Białko zwierzęce [surowiec], Biologiczne 
hodowle tkanek, inna niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, Biologiczne preparaty, inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Biostymulatory roślin, Bizmut (Bi), 
Błony rentgenowskie światłoczułe, lecz nie naświetlone, Bok-
syt, Boraks, Brom do celów chemicznych, Celuloza, Cer (Ce), 
Cez (Cs), Chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Che-
miczne środki czyszczące do kominów, Chemiczny papierek 
wskaźnikowy, Chemikalia do odbarwiania olejów, Chemikalia 
do wyrobu emalii, z wyjątkiem pigmentów, Chlor (Cl), Chlora-
ny, Chlorek glinowy, Chlorek magnezu, Chlorek palladu, Chlor-
ki, Chlorowodorki, Chromiany, Chromowe sole, Chromowy 
kwas, Ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych, 
Cyjanamid wapniowy [nawóz], Cymen, Czterochlorki, Cztero-
chlorometan węgla, Defolianty, Dekstryna, Detergenty stoso-
wane w procesach produkcyjnych, Diastaza do celów przemy-
słowych, Diatomit, Dodatki chemiczne do fungicydów, Dodat-
ki chemiczne do olejów, Dodatki chemiczne do paliwa, Do-
datki chemiczne do płuczek wiertniczych, Dodatki chemiczne 
do środków owadobójczych, Dodatki detergentowe do ben-
zyny, Dolomit do celów przemysłowych, Doniczki torfowe dla 
ogrodnictwa, Drewno garbarskie, Drożdże do celów nauko-
wych, Drożdże do użytku w produkcji biopaliw, Dwuchlorek 
cyny, Dwuchromian potasu, Dwuchromian sodu, Dwutlenek 
cyrkonu, Dwutlenek manganu, Dwutlenek tytanu do celów 
przemysłowych, Dyspersanty ropy naftowej, Dysproz (Dy), 
Ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, do użytku w produk-
cji kosmetyków, Ekstrakty roślinne do stosowania w produkcji 
środków farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne stosowane 
w produkcji żywności, Ekstrakty z herbaty dla przemysłu spo-
żywczego, Ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji kosme-
tyków, Ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji środków 
farmaceutycznych, Emulgatory, Emulsje fotograficzne, Enzy-
my dla przemysłu spożywczego, Enzymy do celów chemicz-
nych, Enzymy do celów przemysłowych, Enzymy mlekowe dla 
przemysłu spożywczego, Enzymy mlekowe do celów che-
micznych, Enzymy mlekowe do celów przemysłowych,  
Erb (Er), Estry, Estry celulozy do celów przemysłowych, Etan, 
Eter etylowy, Eter metylowy, Eter siarkowy, Etery, Etery celulozy 
do celów przemysłowych, Etery glikolu, Europ (Eu), Fenol 
do celów przemysłowych, Ferm (Fm), Filmy światłoczułe, nie-
naświetlone, Flawonoidy do celów przemysłowych [związki 
fenolowe], Flokulanty, Fluor (F), Folarskie preparaty dla prze-
mysłu włókienniczego, Formierskie preparaty stosowane 
w odlewnictwie, Fosfatydy, Fosfor (P), Fosforany [nawozy], 
Frans (Fr), Gadolin (Gd), Gal (Ga), Galasy, Galusan bizmutu zasa-
dowy, Gambir, Gaz pędny do aerozoli, Gazy ochronne do spa-
wania, Gazy zestalone do celów przemysłowych, Geny nasion 
do produkcji rolniczej, Gips do stosowania jako nawóz, Gleba 
do upraw, Glicerydy, Gliceryna do celów przemysłowych, Gli-
kol, Glikozydy, Glina porowata do hydroponicznej uprawy ro-
ślin [substrat], Glinka, Glinka biała, Glukoza dla przemyski spo-
żywczego, Glukoza do celów przemysłowych, Gluten [kleje] 
nie do użytku biurowego lub domowego, Gluten dla przemy-

słu spożywczego, Gluten do użytku przemysłowego, Grafen, 
Grafit do celów przemysłowych, Guano [nawóz ptasi], Guma 
arabska do celów przemysłowych, Gumy (materiały do kleje-
nia) do celów przemysłowych, Hel (He), Holm (Ho), Hormony 
przyspieszające dojrzewanie owoców, Humus, Hydrazyna, Ił, 
Iterb (Yb), Itr (Y), Izotopy do celów przemysłowych, Jod do ce-
lów chemicznych, Jod do celów przemysłowych, Jodek glinu, 
Jodki alkaliczne do celów przemysłowych, Jodowane sole, Ka-
init, Kaliforn (Cf), Kalomel [chlorek rtęci (I)], Kamfora do celów 
przemysłowych, Kamień winny, inny niż do celów farmaceu-
tycznych, Karbid, Karbolineum do ochrony roślin, Katalizatory, 
Katalizatory biochemiczne, Katechu, Kazeina dla przemysłu 
spożywczego, Kazeina do celów przemysłowych, Kąpiele gal-
waniczne, Kąpiele tonujące [fotografika], Kąpiele utrwalające 
[fotografika], Kebraczo do celów przemysłowych, Ketony, Kity 
szklarskie, Kiur (Cm), Klej rybi, inny niż do artykułów papierni-
czych, użytku domowego lub do środków spożywczych, Klej 
skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego lub domowego, 
Klejące substancje do szczepienia drzew, Kleje do afiszów, Kle-
je do obuwia, Kleje do płytek ściennych, Kleje do skór, Kleje 
do tapetowania, Kleje do wykańczania i gruntowania [kleje-
nie], Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kle-
je przewodzące, Kolagen do celów przemysłowych, Kolodium, 
Komórki macierzyste, inne niż do celów medycznych lub we-
terynaryjnych, Konserwanty do stosowania w przemyśle far-
maceutycznym, Kora mangrowa do celów przemysłowych, 
Kostny węgiel, Kreozot do celów chemicznych, Krypton (Kr), 
Krzemian glinu, Krzemiany, Ksenon (Xe), Ksylen, Kwas antrani-
lowy, Kwas arsenawy, Kwas azotowy, Kwas benzoesowy, Kwas 
borny do celów przemysłowych, Kwas cholowy, Kwas cytry-
nowy do celów przemysłowych, Kwas fluorowodorowy, Kwas 
galusowy do wytwarzania tuszu, Kwas garbnikowy, Kwas glu-
taminowy do celów przemysłowych, Kwas jodowy, Kwas mle-
kowy, Kwas mrówkowy, Kwas nadsiarkowy, Kwas oleinowy, 
Kwas ortofosforowy, Kwas pikrynowy, Kwas pirogalusowy, 
Kwas salicylowy, Kwas sebacynowy, Kwas siarkowy, Kwas ste-
arynowy, Kwas szczawiowy, Kwas węglowy, Kwas winowy, 
Kwas wolframowy, Kwasoodporne mieszaniny chemiczne, 
Kwasy, Kwasy benzenopochodne, Kwasy mineralne, Kwasy 
sulfonowe, Kwasy tłuszczowe, Kwaśny szczawian potasowy, 
Kwiat siarczany do celów chemicznych, Laktoza [surowy mate-
riał], Laktoza dla przemysłu spożywczego, Laktoza do celów 
przemysłowych, Lantan, Lecytyna [surowiec], Lecytyna dla 
przemysłu spożywczego, Lecytyna do celów przemysłowych, 
Lep na ptaki, Lit (Li), Lutet [Lu), Magnezyt, Manganian, Masa 
papiernicza, Mastyks do skór, Mastyks do szczepienia drzew, 
Mastyksy do opon, Materiały ceramiczne w formie pyłu 
do użytku jako środki filtrujące, Materiały filtracyjne [substan-
cje mineralne], Materiały filtracyjne [substancje roślinne], Mate-
riały filtracyjne [tworzywa sztuczne nieprzetworzone], Mate-
riały filtrujące z substancji chemicznych, Materiały syntetyczne 
do absorpcji oleju, Mąka z tapioki do celów przemysłowych, 
Mąki do celów przemysłowych, Metale alkaliczne, Metale ziem 
alkalicznych, Metaloidy, Metan, Metylobenzen, Miazga drzew-
na, Mieszaniny do gwintowania, Mieszanki ceramiczne 
do spiekania [granulki i proszki], Mieszanki do gaszenia ognia, 
Mieszanki do naprawiania dętek, Mieszanki do naprawy opon, 
Mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, Mieszanki 
do usuwania tapet, Mikroorganizmy (Kultury -) inne niż do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Moderatory do reakto-
rów jądrowych, Morska woda do celów przemysłowych, My-
dła [metaliczne] do celów przemysłowych, Nadboran sodowy, 
Nadchlorany, Nadsiarczany, Nadtlenek wodoru do celów prze-
mysłowych, Nadwęglany, Naftalen, Nanoproszki do celów 
przemysłowych, Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy z mączki 
rybnej, Neodym (Nd), Neon (Ne), Neptun (Np), Neutralizatory 
gazów toksycznych, Nitroceluloza, Obornik, Ocet drzewny, 
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Ocet spirytusowy [rozcieńczony roztwór kwasu octowego], 
Octan amylu, Octan celulozy w stanie surowym, Octan glinu, 
Octan ołowiu, Octan wapnia, Octany, Odczynniki chemiczne, 
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, Olej 
przekładniowy, Oleje do konserwacji żywności, Oleje do prze-
mysłowego garbowania skór, Oleje do wyprawiania skór, Oleje 
przekładniowe, Olejowe spoiwa [kity, lepiki], Oliwin (krzemian), 
Organiczne pozostałości pofermentacyjne [nawóz], Paliwo 
do reaktorów jądrowych, Papier białkowany, Papier do światło-
kopii, Papier fotometryczny, Papier nasączony barem, Papier 
odczynnikowy, inny niż do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, Papier światłoczuły, Papierek lakmusowy, Paski dia-
gnostyczne do badania mleka matki, inne niż do użytku me-
dycznego lub weterynaryjnego, Pasta termoprzewodząca, 
Pektyna dla przemysłu spożywczego, Pektyna do celów foto-
graficznych, Pektyna do celów przemysłowych, Piasek for-
mierski, Pierwiastki radioaktywne do celów naukowych, Plasti-
zole, Plastyfikatory, Pluton (Pu), Płótno światłoczułe do fotogra-
fii, Płuczki wiertnicze, Płyn przeciw zamarzaniu, Płyny do ob-
wodów hydraulicznych, Płyny do odsiarczania akumulatorów 
elektrycznych, Płyny do układu kierowniczego ze wspomaga-
niem, Płyny hamulcowe, Płyny wspomagające do materiałów 
ściernych, Płytki do ferrotypia [fotografika], Płytki fotograficzne 
światłoczułe, Pochłaniacze gazów [substancje aktywne], Po-
chodne benzenu, Pochodne celulozy [chemikalia], Podchlo-
ryn sodu, Podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], Po-
krycia humusowe, Polimery na bazie dendrymerów do użytku 
w produkcji kapsułek do produktów farmaceutycznych,  
Polon (Po), Potas (K), Potaż, Powłoki chemiczne do soczewek 
okulistycznych, Prazeodym (Pr), Preparaty antystatyczne, inne 
niż do użytku domowego, Preparaty bakteriologiczne 
do octowania, Preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku 
medycznego i weterynaryjnego, Preparaty bakteryjne, inne 
niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, Preparaty che-
miczne do barwienia szkła, Preparaty chemiczne do celów 
naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej 
skór, Preparaty chemiczne do kondensacji, Preparaty chemicz-
ne do lutowania, Preparaty chemiczne do matowienia emalii, 
Preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, Preparaty 
chemiczne do wytwarzania farb, Preparaty chemiczne do za-
pobiegania chorobom u roślin zbożowych, Preparaty che-
miczne do zapobiegania pleśni, Preparaty chemiczne do za-
pobieganiu powstawaniu plam na tkaninach, Preparaty che-
miczne ułatwiajcie stapianie metali, Preparaty chemiczne za-
bezpieczające przed śniecią zbożową, Preparaty chłodnicze, 
Preparaty diagnostyczne, inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Preparaty do destylacji spirytusu drzewne-
go, Preparaty do galwanizacji, Preparaty do impregnacji wo-
doodpornej spoiw, z wyjątkiem farb, Preparaty do klarowania, 
Preparaty do klarowania moszczu, Preparaty do klarowania 
wina, Preparaty do klejenia, Preparaty do konserwacji cegły 
[z wyjątkiem farb i olejów], Preparaty do konserwacji gumy, 
Preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem farb i olejów], 
Preparaty do lutowania, Preparaty do obróbki wykończenio-
wej stali, Preparaty do oczyszczania gazu, Preparaty do odgu-
mowywania, Preparaty do odklejania i odłączania, Preparaty 
do odpuszczania metali, Preparaty do odtłuszczania stosowa-
ne w procesach produkcyjnych, Preparaty do oszczędzania 
paliwa, Preparaty do oszczędzania węgla, Preparaty do pro-
dukcji światła błyskowego, Preparaty do regulacji wzrostu ro-
ślin, Preparaty do usuwania kamienia kotłowego, Preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego inne niż do użytku domo-
wego, Preparaty do utwardzania metali, Preparaty do wędze-
nia mięsa, Preparaty do wulkanizacji, Preparaty do wybielania 
[środki odbarwiające] do celów przemysłowych, Preparaty 
do wyprawiania skór, Preparaty do zmiękczania mięsa do ce-

lów przemysłowych, Preparaty enzymatyczne dla przemysłu 
spożywczego, Preparaty enzymatyczne do celów przemysło-
wych, Preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, Prepa-
raty folarskie, Preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, Prepa-
raty klejące do bandaży chirurgicznych, Preparaty konserwują-
ce stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, Prepa-
raty kriogeniczne, Preparaty odwadniające do celów przemy-
słowych, Preparaty ognioodporne, Preparaty poprawiające 
kondycję gleby, Preparaty przyspieszające gotowanie do ce-
lów przemysłowych, Preparaty ułatwiające wyjmowanie z for-
my, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Preparaty z węgla 
pochodzenia zwierzęcego, Preparaty zabezpieczające przed 
wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], Prepara-
ty zapobiegające matowieniu soczewek, Preparaty zapobie-
gające powstawaniu oczek w pończochach, Preparaty zapo-
biegające tworzeniu się powłok osadowych, Preparaty zapo-
biegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, Preparaty 
zwilżające do użytku w barwieniu, Preparaty zwilżające 
do użytku w przemyśle włókienniczym, Preparaty zwilżające 
do użytku w wybielaniu, Produkty chemiczne do ożywiania 
kolorów do użytku przemysłowego, Produkty chemiczne sto-
sowane w fotografii, Produkty do zmętniania emalii, Produkty 
uboczne procesów obróbki ziaren zbóż do celów przemysło-
wych, Promet (Pm), Protaktyn (Pa), Proteina [materiał surowy], 
Proteiny dla przemysłu spożywczego, Proteiny do użytku 
w procesie produkcji, Proteiny do użytku w produkcji suple-
mentów diety, Prusydki, Przeciwutleniacze do użytku w pro-
dukcji, Przeciwutleniacze do użytku w produkcji farmaceuty-
ków, Przeciwutleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, 
Przeciwutleniacze do użytku w produkcji suplementów diety, 
Przyspieszacze wulkanizacji, Rad do celów naukowych,  
Radon (Rn), Reduktory fotograficzne, Ren (Re), Rozpuszczalniki 
do lakierów, Rozszczepialne materiały do energetyki jądrowej, 
Rozszczepialne pierwiastki chemiczne, Roztwory do cyjanoty-
pii, Roztwory salmiaku, Roztwory soli srebrzystych do posre-
brzania, Roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w aku-
mulatorach, Rtęć (Hg), Rubid (Rb), Sacharyna, Sadza de celów 
przemysłowych, Sadza do celów przemysłowych lub rolni-
czych, Saletra, Salmiak [techniczny chlorek amonu], Samar (Sm), 
Samozabarwiający się papier [fotografia], Selen (Se), Sensybili-
zatory fotograficzne, Sensybilizowane płytki do druku offseto-
wego, Siarczan baru, Siarczan miedzi, Siarczany, Siarczek anty-
monu, Siarczek węgla, Siarczki, Siarka (S), Silikony, Skand (Sc), 
Składniki chemiczne do uzdatniania wody, Skrobia do celów 
przemysłowych, Skrobia ziemniaczana do użytku przemysło-
wego, Soda kalcynowana, Soda kaustyczna do celów przemy-
słowych, Sole [nawozy], Sole [preparaty chemiczne], Sole 
amoniakalne, Sole do barwienia metali, Sole do celów przemy-
słowych, Sole do ogniw galwanicznych, Sole metali alkalicz-
nych, Sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, Sole 
metali ziem rzadkich, Sole rtęci, Sole sodowe (związki che-
miczne), Sole tonujące (fotografika), Sole wapnia, Sole złota, 
Sole żelaza, Sos do przygotowywania tytoniu, Sód (Na), Sól 
do konserwowania, inna niż do żywności, Sól kamienna, Sól 
surowa, Spinel (minerał z gromady tlenków), Spirytus drzewny, 
Spoiwa [metalurgia], Spoiwa do naprawy stłuczonych przed-
miotów [substancje klejące], Spoiwa odlewnicze, Stront (Sr), 
Substancje chemiczne do konserwowania żywności, Substan-
cje chemiczne do napowietrzania betonu, Substancje garbu-
jące, Substancje powierzchniowo czynne, Substancje zmęt-
niające do szkła, Substancje żrące do celów przemysłowych, 
Suchy lód [stały dwutlenek węgla], Sumak do garbowania, 
Superfosfaty [nawozy], Szczawian potasowy, Szczawiany, Szkli-
wo ceramiczne, Szkło (Preparaty chemiczne przeciw mato-
wieniu -), Szkło wodne, Szpachlówka do karoserii samochodo-
wej, Szpat ciężki [baryt], Sztuczne słodziki [preparaty chemicz-
ne], Środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, 
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herbicydów, insektycydów oraz środków przeciwpasożytni-
czych, Środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungi-
cydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pa-
sożytom, Środki chemiczne dla przemysłu, Środki chemiczne 
dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-
cydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne 
do bielenia tłuszczów, Środki chemiczne do fermentacji wina, 
Środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, 
Środki chemiczne do Impregnacji skóry, Środki chemiczne 
do matowienia szkła, Środki chemiczne do oczyszczania oleju, 
Środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, Środki che-
miczne do renowacji skóry, Środki chemiczne do usuwania 
osadu węglowego z silników, Środki chemiczne do wybielania 
wosku, Środki chemiczne do wyprawiania skór, Środki che-
miczne do zapobiegania chorobom winorośli, Środki che-
miczne nadające materiałom tekstylnym właściwości wodo-
odporne, Środki chemiczne stosowane do zapobiegania kon-
densacji, Środki chłodzące do silników pojazdów, Środki 
do klarowania i konserwowania piwa, Środki do konserwacji 
betonu, z wyjątkiem farb i olejów, Środki do konserwacji kwia-
tów, Środki do konserwacji piwa, Środki do matowienia, Środki 
do ochrony nasion, Środki do oddzielania tłuszczów, Środki 
do odklejania [preparaty chemiczne do upłynniania skrobi], 
Środki do renowacji płyt gramofonowych, Środki do wypeł-
niania ubytków w drzewach [leśnictwo], Środki dyspergujące 
olej, Środki klejące do stosowania w przemyśle włókienni-
czym, Środki korozyjne, Środki zmiękczające do celów prze-
mysłowych, Środki zmiękczające wodę, Tal (Tl), Talk [krzemian 
magnezowy], Tanina, Taśmy filmowe, światłoczułe lecz nie na-
świetlone, Technet (Tc), Tellur (Te), Terb (Tb), Tetrachlorek ace-
tylenu, Tiomocznik, Tiosiarczany, Tkaniny do światłokopii, Tlen 
do celów przemysłowych, Tlenek baru, Tlenek chromowy, Tle-
nek glinu, Tlenek kobaltu do celów przemysłowych, Tlenek 
litu, Tlenek ołowiu, Tlenek rtęci, Tlenek uranu, Tlenki azotu, 
Topniki do lutowania, Ter (Th), Torf [nawóz], Tragakantowa 
guma do użycia w produkcji, Trójtlenek antymonu, Tul (Tm), 
Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne 
w postaci dyspersji, Tymol do celów przemysłowych, Tytanit, 
Uran (U), Utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowe-
go], Utrwalacze [fotografia], Utwardzające substancje do wa-
pienia, Wapno bielące, Warstwa uprawna gleby, Węgiel, Wę-
giel aktywny, Węgiel do filtrów, Węgiel kostny, Węgiel z krwi, 
Węglan magnezowy, Węglan wapnia, Węglany, Węglik krze-
mu [surowiec], Węgliki, Węglowodany, Winny alkohol, Wisko-
za, Witaminy dla przemysłu spożywczego, Witaminy do użyt-
ku w produkcji farmaceutyków, Witaminy do użytku w pro-
dukcji kosmetyków, Witaminy do użytku w produkcji żywno-
ści, Witeryt, Woda ciężka, Woda destylowana, Woda ługowa 
dla przemysłu spożywczego, Woda potasowa, Wodorosty 
[nawóz], Wodorotlenek glinowy, Wodorowęglan sodowy 
do celów chemicznych, Wodorowęglan potasowy dla prze-
mysłu spożywczego, Wodorowęglan potasowy do celów che-
micznych, Wodorowęglan potasowy do celów przemysło-
wych, Wodór (H), Wodziany [hydraty], Wosk do szczepienia 
drzew, Wymienniki jonowe [chemikalia], Wywoływacze foto-
graficzne, Wzmacniacze chemiczne do kauczuku, Wzmacnia-
cze chemiczne do papieru, Zakwaszona woda do ładowania 
akumulatorów, Zaprawy farbiarskie do metali, Zasady [prepa-
raty chemiczne], Zestawy składników do produkcji płyt gra-
mofonowych, Ziemia fulerska dla przemysłu włókienniczego, 
Ziemie rzadkie, Zlepiające środki do betonu, Związki baru, 
Związki fluorytu, Żelatyna do celów fotograficznych, Żelatyna 
do celów przemysłowych, Żelazocyjanki, Żele do elektrofore-
zy, Żużel [nawóz], Żywice epoksydowe w stanie surowym, Ży-
wice polimerowe, nieprzetworzone, Żywice przewodzące, 
Żywice sztuczne w stanie surowym, 2 Annato [barwniki], Atra-
menty jadalne, Atramenty przewodzące, Auramina, Balsam 

kanadyjski, Barwnik do drewna, Barwniki, Barwniki alizaryno-
we, Barwniki anilinowe, Barwniki do likierów, Barwniki do ma-
ski, Barwniki do napojów, Barwniki do obuwia, Barwniki 
do piwa, Barwniki słodowe, Barwniki spożywcze, Barwniki 
w postaci pisaków do odnawiania mebli, Bejce, Bejce do drew-
na, Bejce do skóry, Biel cynkowa [pigment], Biel ołowiana, 
Drewno barwiące, Dwutlenek tytanu [pigment], Ekstrakt 
z drewna barwiącego, Emalie [lakiery], Emalie do malowania, 
Emulsje srebrne [pigmenty], Farba wapienna, Farby, Farby alu-
miniowe, Farby bakteriobójcze, Farby ceramiczne, Farby chro-
niące przed moczem, Farby ognioodporne, Farby olejne 
do użytku w sztuce, Farby przeciw zanieczyszczeniom, Farby 
przewodzące, Farby wodne, Farby wodne do użytku w sztuce, 
Farby zawierające azbest, Folie metalowe do stosowania 
w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, Glejta oło-
wiowa, Gumiguta stosowana w malarstwie, Gumożywice, In-
dygo [barwnik], Kalafonia, Karbonyl [do konserwacji drewna], 
Karmel [barwnik do żywności], Karmel słodowy [barwnik spo-
żywczy], Karmin koszenilowy, Kartridże z tuszem, napełnione, 
do drukarek i fotokopiarek, Koloranty, Kopal, Kreozot do ochro-
ny drewnu, Kurkuma [barwnik], Lakier asfaltowy, Lakier bitu-
miczny, Lakier kopalowy, Lakiery do powlekania brązem, La-
kiery i pokosty, Mastyks [żywica naturalna], Metale w proszku 
do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztu-
ce, Mieszanki drukarskie [tusz], Minia ołowiana, Mleko wapien-
ne, Oleje do konserwacji drewna, Oleje przeciwrdzewne, Pa-
pier do barwienia jajek wielkanocnych, Podkłady, Powłoki, Po-
włoki antygraffïti [farby], Powłoki do drewna [farby], Powłoki 
do krycia smołowaną tekturą [farby], Powłoki zabezpieczajcie 
przed korozją podwozie pojazdów, Preparaty ochronne 
do metali, Preparaty zabezpieczające przed psuciem się drew-
na, Preparaty zapobiegające matowieniu metal], Proszek gli-
nowy do malowania, Proszki do srebrzenia, Próbki farb w for-
mie łat stosowane przed malowaniom do przetestowania ko-
lorów [do wielokrotnego nakładania], Rdza (Preparaty zabez-
pieczające przed -), Rozcieńczalniki do farb, Rozcieńczalniki 
do lakierów, Sadza [barwniki, Sadza [pigment], Sandarak, Siena 
naturalna [pigment], Smary przeciwrdzewne, Sproszkowany 
brąz do malowania, Srebrna pasta, Strączyn żółty [barwniki], 
Sumak do lakierów, Sykatywy [środki wysuszające] do farb, 
Szafran [barwnik], Szelak, Szkliwo [farby, lakiery], Środki zabez-
pieczające przed rdzą, Taśmy antykorozyjne, Terpentyna [roz-
cieńczalnik do farb], Tlenek kobaltu [barwniki], Tonery do dru-
karek i fotokopiarek, Tusz do grawerowania, Tusz do znakowa-
nia zwierząt, Tusze do drukarek i fotokopiarek, Tusze do skór, 
Tusze do tatuaży, Utrwalacze [lakiery], Utrwalacze do akwareli, 
Wiążące środki do farb, Wkłady z atramentem jadalnym, pełne, 
do drukarek, Wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotoko-
piarek, Wykończenia podłóg drewnianych, Żywice naturalne 
w stanie surowym.

(210) 551501 (220) 2023 01 17
(731) E. & J. GALLO WINERY, Modesto, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carlo Rossi

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210) 551502 (220) 2023 01 17
(731) KAIROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Kairo-CLEAN
(510), (511) 1 Aceton, Acetylen, Adjuwanty, nieprzeznaczone 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Agar do celów 
przemysłowych, Aktyn (Ac), Aktywne składniki chemiczne, 
Albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], Aldehyd 
krotonowy, Aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, Al-
dehydy, Alginiany dla przemysłu spożywczego, Alginiany 
do celów przemysłowych, Alkalia, Alkaliczne związki żrące, 
Alkaloidy, Alkohol, Alkohol amyIowy, Alkohol etylowy, Ałun, 
Ałun amonowy, Ałun chromowo-potasowy, Ałun glinu, Ame-
ryk (Am), Amoniak, Amoniak bezwodny, Amoniak do celów 
przemysłowych, Amonowy aldehyd, Antydetonatory do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Antymon (Sb),  
Argon (Ar), Arsen (As), Arsenian ołowiu, Astat (At), Azot (N), 
Azotan amonowy, Azotan bizmutu do celów chemicznych, 
Azotan srebrowy, Azotan uranu, Azotany, Balsam gurjunowy 
do produkcji lakierów, Bar (Ba), Bentonit, Benzen, Benzol, Ben-
zosultimid, Berkel (Bk), Bezwodnik kwasu octowego, Bezwod-
niki, Białko jodowane, Białko słodowe, Białko zwierzęce (suro-
wiec], Biologiczne hodowle tkanek, inna niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Biologiczne preparaty, inne 
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Biostymula-
tory roślin, Bizmut (Bi), Błony rentgenowskie światłoczułe, lecz 
nie naświetlone, Boksyt, Boraks, Brom do celów chemicznych, 
Celuloza, Cer (Co), Cez (Cs), Chemiczne substancje do analiz 
laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, Chemiczne środki czyszczące do kominów, Che-
miczny papierek wskaźnikowy, Chemikalia do odbarwiania 
olejów, Chemikalia do wyrobu emalii, z wyjątkiem pigmen-
tów, Chlor (Cl), Chlorany, Chlorek glinowy, Chlorek magnezu, 
Chlorek palladu, Chlorki, Chlorowodorki, Chromiany, Chromo-
we sole, Chromowy kwas, Ciecze ferromagnetyczne do ce-
lów przemysłowych, Cyjanamid wapniowy [nawóz], Cymen, 
Czterochlorki, Czterochloromotan węgla, Defolianty, Dekstry-
na, Detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, Dia-
staza do celów przemysłowych, Diatomit, Dodatki chemiczne 
do fungicydów, Dodatki chemiczne do olejów, Dodatki che-
miczne do paliwa, Dodatki chemiczne do płuczek wiertni-
czych, Dodatki chemiczne do środków owadobójczych, Do-
datki detergentowe do benzyny, Dolomit do celów przemy-
słowych, Doniczki torfowe dla ogrodnictwa, Drewno garbar-
skie, Drożdże do celów naukowych, Drożdże do użytku 
w produkcji biopaliw, Dwuchlorek cyny, Dwuchromian pota-
su, Dwuchromian sodu, Dwutlenek cyrkonu, Dwutlenek 
manganu, Dwutlenek tytanu do celów przemysłowych, Dys-
persanty ropy naftowej, Dysproz (Dy), Ekstrakty roślin, inne niż 
olejki eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrak-
ty roślinne do stosowania w produkcji środków farmaceu-
tycznych, Ekstrakty roślinne stosowano w produkcji żywno-
ści, Ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, Ekstrakty 
z herbaty do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty z her-
baty do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, 
Emulgatory, Emulsje fotograficzne, Enzymy dla przemysłu 
spożywczego, Enzymy do celów chemicznych, Enzymy 
do celów przemysłowych, Enzymy mlekowe dla przemysłu 
spożywczego, Enzymy mlekowe do celów chemicznych, En-
zymy mlekowe do celów przemysłowych, Erb (Er), Estry, Estry 
celulozy do celów przemysłowych, Etan, Eter etylowy, Eter 
metylowy, Eter siarkowy, Etery, Etery celulozy do celów prze-
mysłowych, Etery glikolu, Europ (Eu), Fenol do celów przemy-
słowych, Ferm (Fm), Filmy światłoczułe, nienaświetlone, Fla-
wonoidy do celów przemysłowych [związki fenolowe), Floku-
lanty, Fluor (F), Folarskie preparaty dla przemysłu włókienni-

czego, Formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie, 
Fosfatydy, Fosfor (P), Fosforany [nawozy], Frans (Fr),  
Gadolin (Gd), Gal (Ga), Galasy, Galusan bizmutu zasadowy, 
Gambir, Gaz pędny do aerozoli, Gazy ochronne do spawania, 
Gazy zestalone do celów przemysłowych, Geny nasion 
do produkcji rolniczej, Gips do stosowania jako nawóz, Gleba 
do upraw, Glicerydy, Gliceryna do celów przemysłowych, Gli-
kol, Glikozydy, Glina porowata do hydroponicznej uprawy ro-
ślin [substrat], Glinka, Glinka biała, Glukoza dla przemyski spo-
żywczego, Glukoza do celów przemysłowych, Gluten [kleje] 
nie do użytku biurowego lub domowego, Gluten dla przemy-
słu spożywczego, Gluten do użytku przemysłowego, Grafen, 
Grafit do celów przemysłowych, Guano [nawóz ptasi], Guma 
arabska do celów przemysłowych, Gumy (materiały do kleje-
nia) do celów przemysłowych, Hel (He), Holm (Ho), Hormony 
przyspieszające dojrzewanie owoców, Humus, Hydrazyna, Ił, 
Iterb (Yb), Itr (Y), Izotopy do celów przemysłowych, Jod do ce-
lów chemicznych, Jod do celów przemysłowych, Jodek glinu, 
Jodki alkaliczne do celów przemysłowych, Jodowane sole, 
Kainit, Kalifom (Cf), Kalomel [chlorek rtęci (I)], Kamfora do ce-
lów przemysłowych, Kamień winny, inny niż do celów farma-
ceutycznych, Karbid, Karbolineum do ochrony roślin, Kataliza-
tory, Katalizatory biochemiczne, Katechu, Kazeina dla przemy-
słu spożywczego, Kazeina do celów przemysłowych, Kąpiele 
galwaniczne, Kąpiele tonujące [fotografika], Kąpiele utrwala-
jące [fotografika], Kebraczo do celów przemysłowych, Ketony, 
Kity szklarskie, Kiur (Cm), Klej rybi, inny niż do artykułów pa-
pierniczych, użytku domowego lub do środków spożyw-
czych, Klej skrobiowy, inny niż do użytku papierniczego lub 
domowego, Klejące substancje do szczepienia drzew, Kleje 
do afiszów, Kleje do obuwia, Kleje do płytek ściennych, Kleje 
do skór, Kleje do tapetowania, Kleje do wykańczania i grunto-
wania [klejenie], Kleje i preparaty klejące przeznaczono dla 
przemysłu, Kleje przewodzące, Kolagen do celów przemysło-
wych, Kolodium, Komórki macierzyste, inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Konserwanty do stosowania 
w przemyśle farmaceutycznym, Kora mangrowa do celów 
przemysłowych, Kostny węgiel, Kreozot do celów chemicz-
nych, Krypton (Kr), Krzemian glinu, Krzemiany, Ksenon (Xe), 
Ksylen, Kwas antranilowy, Kwas arsenawy, Kwas azotowy, 
Kwas benzoesowy, Kwas borny do celów przemysłowych, 
Kwas cholowy, Kwas cytrynowy do celów przemysłowych, 
Kwas fluorowodorowy, Kwas galusowy do wytwarzania tu-
szu, Kwas garbnikowy, Kwas glutaminowy do celów przemy-
słowych, Kwas jodowy, Kwas mlekowy, Kwas mrówkowy, 
Kwas nadsiarkowy, Kwas oleinowy, Kwas ortofosforowy, Kwas 
pikrynowy, Kwas pirogalusowy, Kwas salicylowy, Kwas seba-
cynowy, Kwas siarkowy, Kwas stearynowy, Kwas szczawiowy, 
Kwas węglowy, Kwas winowy, Kwas wolframowy, Kwasood-
porne mieszaniny chemiczne, Kwasy, Kwasy benzenopo-
chodne, Kwasy mineralne, Kwasy sulfonowe, Kwasy tłuszczo-
we, Kwaśny szczawian potasowy, Kwiat siarczany do celów 
chemicznych, Laktoza [surowy materiał], Laktoza dla przemy-
słu spożywczego, Laktoza do celów przemysłowych, Lantan, 
Lecytyna [surowiec], Lecytyna dla przemysłu spożywczego, 
Lecytyna do celów przemysłowych, Lep na ptaki, Lit (Li), Lutet 
[Lu), Magnezyt, Manganian, Masa papiernicza, Mastyks 
do skór, Mastyks do szczepienia drzew, Mastyksy do opon, 
Materiały ceramiczne w formie pyłu do użytku jako środki fil-
trujące, Materiały filtracyjne [substancje mineralne], Materiały 
filtracyjne [substancje roślinne], Materiały filtracyjne [tworzy-
wa sztuczne nieprzetworzone], Materiały filtrujące z substan-
cji chemicznych, Materiały syntetyczne do absorpcji oleju, 
Mąka z tapioki do celów przemysłowych, Mąki do celów prze-
mysłowych, Metale alkaliczne, Metale ziem alkalicznych, Me-
taloidy, Metan, Metylobenzen, Miazga drzewna, Mieszaniny 
do gwintowania, Mieszanki ceramiczne do spiekania [granulki 
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i proszki], Mieszanki do gaszenia ognia, Mieszanki do napra-
wiania dętek, Mieszanki do naprawy opon, Mieszanki do pro-
dukcji ceramiki technicznej, Mieszanki do usuwania tapet, 
Mikroorganizmy (Kultury -) inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Moderatory do reaktorów jądrowych, 
Morska woda do celów przemysłowych, Mydła [metaliczne] 
do celów przemysłowych, Nadboran sodowy, Nadchlorany, 
Nadsiarczany, Nadtlenek wodoru do celów przemysłowych, 
Nadwęglany, Naftalen, Nanoproszki do celów przemysło-
wych, Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy z mączki rybnej, 
Neodym (Nd), Neon (Ne), Neptun (Np), Neutralizatory gazów 
toksycznych, Nitroceluloza, Obornik, Ocet drzewny, Ocet spi-
rytusowy [rozcieńczony roztwór kwasu octowego], Octan 
amylu, Octan celulozy w stanie surowym, Octan glinu, Octan 
ołowiu, Octan wapnia, Octany, Odczynniki chemiczne, inne 
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, Olej prze-
kładniowy, Oleje do konserwacji żywności, Oleje do przemy-
słowego garbowania skór, Oleje do wyprawiania skór, Oleje 
przekładniowe, Olejowe spoiwa [kity, lepiki], Oliwin (krze-
mian), Organiczne pozostałości pofermentacyjne [nawóz], 
Paliwo do reaktorów jądrowych, Papier białkowany, Papier 
do światłokopii, Papier fotometryczny, Papier nasączony ba-
rem, Papier odczynnikowy, inny niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Papier światłoczuły, Papierek lakmuso-
wy, Paski diagnostyczne do badania mleka matki, inne niż 
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, Pasta termo-
przewodząca, Pektyna dla przemysłu spożywczego, Pektyna 
do celów fotograficznych, Pektyna do celów przemysłowych, 
Piasek formierski, Pierwiastki radioaktywne do celów nauko-
wych, Plastizole, Plastyfikatory, Pluton (Pu), Płótno światłoczu-
łe do fotografii, Płuczki wiertnicze, Płyn przeciw zamarzaniu, 
Płyny do obwodów hydraulicznych, Płyny do odsiarczania 
akumulatorów elektrycznych, Płyny do układu kierowniczego 
ze wspomaganiem, Płyny hamulcowe, Płyny wspomagające 
do materiałów ściernych, Płytki do ferrotypia [fotografika], 
Płytki fotograficzne światłoczułe, Pochłaniacze gazów [sub-
stancje aktywne], Pochodne benzenu, Pochodne celulozy 
[chemikalia], Podchloryn sodu, Podłoża dla upraw bozglebo-
wych [rolnictwo], Pokrycia humusowe, Polimery na bazie 
dendrymerów do użytku w produkcji kapsułek do produk-
tów farmaceutycznych, Polon (Po), Potas (K), Potaż, Powłoki 
chemiczne do soczewek okulistycznych, Prazeodym (Pr), Pre-
paraty antystatyczne, inne niż do użytku domowego, Prepa-
raty bakteriologiczne do octowania, Preparaty bakteriolo-
giczne, inne niż, do użytku medycznego i weterynaryjnego, 
Preparaty bakteryjne, inne niż do użytku medycznego i wete-
rynaryjnego, Preparaty chemiczne do barwienia szkła, Prepa-
raty chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Preparaty chemiczne do im-
pregnacji wodoodpornej skór, Preparaty chemiczne do kon-
densacji, Preparaty chemiczne do lutowania, Preparaty che-
miczne do matowienia emalii, Preparaty chemiczne do prze-
płukiwania grzejników, Preparaty chemiczne do wytwarzania 
farb, Preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u ro-
ślin zbożowych, Preparaty chemiczne do zapobiegania ple-
śni, Preparaty chemiczne do zapobieganiu powstawaniu 
plam na tkaninach, Preparaty chemiczne ułatwiajcie stapianie 
metali, Preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią 
zbożową, Preparaty chłodnicze, Preparaty diagnostyczne, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty do destylacji spirytusu drzewnego, Preparaty do galwani-
zacji, Preparaty do impregnacji wodoodpornej spoiw, z wy-
jątkiem farb, Preparaty do klarowania, Preparaty do klarowa-
nia moszczu, Preparaty do klarowania wina, Preparaty do kle-
jenia, Preparaty do konserwami cegły [z wyjątkiem farb i ole-
jów], Preparaty do konserwacji gumy, Preparaty do konserwa-
cji płytek [z wyjątkiem farb i olejów], Preparaty do lutowania, 

Preparaty do obróbki wykończeniowej stali, Preparaty 
do oczyszczania gazu, Preparaty do odgumowywania, Prepa-
raty do odklejania i odłączania, Preparaty do odpuszczania 
metali, Preparaty do odtłuszczania sumowane w procesach 
produkcyjnych, Preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty 
do oszczędzania węgla, Preparaty do produkcji światła bły-
skowego, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Preparaty 
do usuwania kamienia kotłowego, Preparaty do usuwania ka-
mienia kotłowego inne niż do użytku domowego, Preparaty 
do utwardzania metali, Preparaty do wędzenia mięsa, Prepa-
raty do wulkanizacji, Preparaty do wybielania [środki odbar-
wiające] do celów przemysłowych, Preparaty do wyprawiania 
skór, Preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysło-
wych, Preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, 
Preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, Prepara-
ty filtracyjne do przemysłu napojowego, Preparaty folarskie, 
Preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, Preparaty klejące 
do bandaży chirurgicznych, Preparaty konserwujące stoso-
wane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, Preparaty krio-
geniczne, Preparaty odwadniające do celów przemysłowych, 
Preparaty ognioodporne, Preparaty poprawiające kondycję 
gleby, Preparaty przyspieszające gotowanie do celów prze-
mysłowych, Preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, Pre-
paraty z mikroelementów dla roślin, Preparaty z węgla pocho-
dzenia zwierzęcego, Preparaty zabezpieczające przed wilgo-
cią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], Preparaty za-
pobiegające matowieniu soczewek, Preparaty zapobiegające 
powstawaniu oczek w pończochach, Preparaty zapobiegają-
ce tworzeniu się powłok osadowych, Preparaty zapobiegają-
ce zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, Preparaty zwilża-
jące do użytku w barwieniu, Preparaty zwilżające do użytku 
w przemyśle włókienniczym, Preparaty zwilżające do użytku 
w wybielaniu, Produkty chemiczne do ożywiania kolorów 
do użytku przemysłowego, Produkty chemiczne stosowane 
w fotografii, Produkty do zmętniania emalii, Produkty ubocz-
ne procesów obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych, 
Promet (Pm), Protaktyn (Pa), Proteina [materiał surowy], Prote-
iny dla przemysłu spożywczego, Proteiny do użytku w proce-
sie produkcji, Proteiny do użytku w produkcji suplementów 
diety, Prusydki, Przeciwutleniacze do użytku w produkcji, 
Przeciwutleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków, 
Przeciwutleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, Prze-
ciwutleniacze do użytku w produkcji suplementów diety, 
Przyspieszacze wulkanizacji, Rad do celów naukowych, Ra-
don (Rn), Reduktory fotograficzne, Ren (Re), Rozpuszczalniki 
do lakierów, Rozszczepialne materiały do energetyki jądrowej, 
Rozszczepialne pierwiastki chemiczne, Roztwory do cyjano-
typii, Roztwory salmiaku, Roztwory soli srebrzystych do po-
srebrzania, Roztwory zapobiegające tworzeniu się piany 
w akumulatorach, Rtęć (Hg), Rubid (Rb), Sacharyna, Sadza de 
celów przemysłowych, Sadza do celów przemysłowych lub 
rolniczych, Saletra, Salmiak [techniczny chlorek amonu], Sa-
mar (Sm), Samozabarwiający się papier [fotografia], Selen (Se), 
Sensybilizatory fotograficzne, Sensybilizowane płytki do dru-
ku offsetowego, Siarczan baru, Siarczan miedzi, Siarczany, 
Siarczek antymonu, Siarczek węgla, Siarczki, Siarka (S), Silikony,  
Skand (Sc), Składniki chemiczne do uzdatniania wody, Skrobia 
do celów przemysłowych, Skrobia ziemniaczana do użytku 
przemysłowego, Soda kalcynowana, Soda kaustyczna do ce-
lów przemysłowych, Sole [nawozy], Sole [preparaty chemicz-
ne], Sole amoniakalne, Sole do barwienia metali, Sole do ce-
lów przemysłowych, Sole do ogniw galwanicznych, Solo me-
tali alkalicznych, Sole metali szlachetnych do celów przemy-
słowych, Solo metali ziem rzadkich, Sole rtęci, Solo sodowe 
(związki chemiczne), Sole tonujące (fotografika), Solo wapnia, 
Sole złota, Sole żelaza, Sos do przygotowywania tytoniu, Sód 
(Na), Sól do konserwowania, inna niż do żywności, Sól ka-
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mienna, Sól surowa, Spinel (minerał z gromady tlenków), Spi-
rytus drzewny, Spoiwa [metalurgia], Spoiwa do naprawy stłu-
czonych przedmiotów [substancje klejące], Spoiwa odlewni-
cze, Stront (Sr), Substancje chemiczne do konserwowania 
żywności, Substancje chemiczne do napowietrzania betonu, 
Substancje garbujące, Substancje powierzchniowo czynne, 
Substancje zmętniające do szkła, Substancje żrące do celów 
przemysłowych, Suchy lód [stały dwutlenek węgla], Sumak 
do garbowania, Superfosfaty [nawozy], Szczawian potasowy, 
Szczawiany, Szkliwo ceramiczne, Szkło (Preparaty chemiczne 
przeciw matowieniu -), Szkło wodne, Szpachlówka do karose-
rii samochodowej, Szpat ciężki [baryt], Sztuczne słodziki [pre-
paraty chemiczne], Środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciwpasożytniczych, Środki chemiczne dla ogrodnictwa, 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne dla przemy-
słu, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, 
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
Środki chemiczne do bielenia tłuszczów, Środki chemiczne 
do fermentacji wina, Środki chemiczne do impregnacji mate-
riałów tekstylnych, Środki chemiczne do impregnacji skóry, 
Środki chemiczne do matowienia szkła, Środki chemiczne 
do oczyszczania oleju, Środki chemiczne do ożywiania kolo-
rów tkanin, Środki chemiczne do renowacji skóry, Środki che-
miczne do usuwania osadu węglowego z silników, Środki 
chemiczne do wybielania wosku, Środki chemiczne do wy-
prawiania skór, Środki chemiczne do zapobiegania choro-
bom winorośli, Środki chemiczne nadające materiałom tek-
stylnym właściwości wodoodporne, Środki chemiczne stoso-
wane do zapobiegania kondensacji, Środki chłodzące do sil-
ników pojazdów, Środki do klarowania i konserwowania piwa, 
Środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, Środ-
ki do konserwacji kwiatów, Środki do konserwacji piwa, Środki 
do matowienia, Środki do ochrony nasion, Środki do oddzie-
lania tłuszczów, Środki do odklejania [preparaty chemiczne 
do upłynniania skrobi], Środki do renowacji płyt gramofono-
wych, Środki do wypełniania ubytków w drzewach [leśnic-
two], Środki dyspergujące olej, Środki klejące dostosowania 
w przemyśle włókienniczym, Środki korozyjne, Środki zmięk-
czające do celów przemysłowych, Środki zmiękczające wodę, 
Tal (Tl), Talk [krzemian magnezowy], Tanina, Taśmy filmowe, 
światłoczułe lecz nie naświetlone, Technet (Tc), Tellur (Te), 
Terb (Tb), Tetrachlorek acetylenu, Tiomocznik, Tiosiarczany, 
Tkaniny do światłokopii, Tlen do celów przemysłowych, Tle-
nek baru, Tlenek chromowy, Tlenek glinu, Tlenek kobaltu 
do celów przemysłowych, Tlenek litu, Tlenek ołowiu, Tlenek 
rtęci, Tlenek uranu, Tlenki azotu, Topniki do lutowania, Ter 
(Th), Torf [nawóz], Tragakantowa guma do użycia w produkcji, 
Trójtlenek antymonu, Tul (Tm), Tworzywa sztuczne nieprze-
tworzone, Tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, Tymol 
do celów przemysłowych, Tytanit, Uran (U), Utleniacze [do-
datki chemiczne do paliwa silnikowego], Utrwalacze [fotogra-
fia], Utwardzające substancje do wapienia, Wapno bielące, 
Warstwa uprawna gleby, Węgiel, Węgiel aktywny, Węgiel 
do filtrów, Węgiel kostny, Węgiel z krwi, Węglan magnezowy, 
Węglan wapnia, Węglany, Węglik krzemu [surowiec], Węgliki, 
Węglowodany, Winny alkohol, Wiskoza, Witaminy dla przemy-
słu spożywczego, Witaminy do użytku w produkcji farmaceu-
tyków, Witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, Witami-
ny do użytku w produkcji żywności, Witeryt, Woda ciężka, 
Woda destylowana, Woda ługowa dla przemysłu spożywcze-
go, Woda potasowa, Wodorosty [nawóz], Wodorotlenek gli-
nowy, Wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, Wo-
dorowęglan potasowy dla przemysłu spożywczego, Wodoro-
węglan potasowy do celów chemicznych, Wodorowęglan 
potasowy do celów przemysłowych, Wodór (H), Wodziany 

[hydraty], Wosk do szczepienia drzew, Wymienniki jonowe 
[chemikalia], Wywoływacze fotograficzne, Wzmacniacze che-
miczne do kauczuku, Wzmacniacze chemiczne do papieru, 
Zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, Zaprawy far-
biarskie do metali, Zasady [preparaty chemiczne], Zestawy 
składników do produkcji płyt gramofonowych, Ziemia fuler-
ska dla przemysłu włókienniczego, Ziemie rzadkie, Zlepiające 
środki do betonu, Związki baru, Związki fluorytu, Żelatyna 
do celów fotograficznych, Żelatyna do celów przemysłowych, 
Żelazocyjanki, Żele do elektroforezy, Żużel [nawóz], Żywice 
epoksydowe w stanie surowym, Żywice polimerowe, nie-
przetworzone, Żywice przewodzące, Żywice sztuczne w sta-
nie surowym, 2 Annato [barwniki], Atramenty jadalne, Atra-
menty przewodzące, Auramina, Balsam kanadyjski, Barwnik 
do drewna, Barwniki, Barwniki alizarynowe, Barwniki anilino-
we, Barwniki do likierów, Barwniki do masła, Barwniki do na-
pojów, Barwniki do obuwia, Barwniki do piwa, Barwniki sło-
dowe, Barwniki spożywcze, Barwniki w postaci pisaków 
do odnawiania mebli, Bejce, Bejce do drewna, Bejce do skóry, 
Biel cynkowa [pigment], Biel ołowiana, Drewno barwiące, 
Dwutlenek tytanu [pigment], Ekstrakt z drewna barwiącego, 
Emalie [lakiery], Emalie do malowania, Emulsje srebrne [pig-
menty], Farba wapienna, Farby, Farby aluminiowe, Farby bak-
teriobójcze, Farby ceramiczne, Farby chroniące przed mo-
czem, Farby ognioodporne, Farby olejne do użytku w sztuce, 
Farby przeciw zanieczyszczeniom, Farby przewodzące, Farby 
wodne, Farby wodne do użytku w sztuce, Farby zawierające 
azbest, Folie metalowe do stosowania w malarstwie, deko-
rowaniu, drukarstwie i sztuce, Glejta ołowiowa, Gumiguta 
stosowana w malarstwie, Gumożywice, Indygo [barwnik], 
Kalafonia, Karbonyl [do konserwacji drewna], Karmel [barw-
nik do żywności], Karmel słodowy [barwnik spożywczy], 
Karmin koszenilowy, Kartridże z tuszem, napełnione, 
do drukarek i fotokopiarek, Koloranty, Kopal, Kreozot 
do ochrony drewnu, Kurkuma [barwnik], Lakier asfaltowy, 
Lakier bitumiczny, Lakier kopalowy, Lakiery do powlekania 
brązem, Lakiery i pokosty, Mastyks [żywica naturalna], Me-
tale w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, 
drukarstwie i sztuce, Mieszanki drukarskie [tusz], Minia oło-
wiana, Mleko wapienne, Oleje do konserwacji drewna, Ole-
je przeciwrdzewne, Papier do barwienia jajek wielkanoc-
nych, Podkłady, Powłoki, Powłoki antygraffïti [farby], Po-
włoki do drewna [farby], Powłoki do krycia smołowaną 
tekturą [farby], Powłoki zabezpieczajcie przed korozją 
podwozie pojazdów, Preparaty ochronne do metali, Pre-
paraty zabezpieczające przed psuciem się drewna, Prepa-
raty zapobiegające matowieniu metali, Proszek glinowy 
do malowania, Proszki do srebrzenia, Próbki farb w formie 
łat stosowane przed malowaniom do przetestowania ko-
lorów [do wielokrotnego nakładania], Rdza (Preparaty za-
bezpieczające przed -), Rozcieńczalniki do farb, Rozcień-
czalniki do lakierów, Sadza [barwnik], Sadza [pigment], 
Sandarak, Siena naturalna [pigment], Smary przeciwr-
dzewne, Sproszkowany brąz do malowania, Srebrna pasta, 
Strączyn żółty [barwniki], Sumak do lakierów, Sykatywy 
[środki wysuszające] do farb, Szafran [barwnik], Szelak, 
Szkliwo [farby, lakiery], Środki zabezpieczające przed rdzą, 
Taśmy antykorozyjne, Terpentyna [rozcieńczalnik do farb], 
Tlenek kobaltu [barwnik], Tonery do drukarek i fotokopia-
rek, Tusz do grawerowania, Tusz do znakowania zwierząt, 
Tusze do drukarek i fotokopiarek, Tusze do skór, Tusze 
do tatuaży, Utrwalacze [lakiery], Utrwalacze do akwareli, 
Wiążące środki do farb, Wkłady z atramentem jadalnym, 
pełne, do drukarek, Wkłady z tonerem, pełne, do drukarek 
i fotokopiarek, Wykończenia podłóg drewnianych, Żywice 
naturalne w stanie surowym.
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(210) 551503 (220) 2023 01 17
(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mamy nosa do dobrej karmy

(531) 03.06.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 5 Dietetyczna karma dla zwierząt domowych, 
Witaminizowana karma dla zwierząt domowych, Karma dla 
zwierząt domowych z mikroelementami, Suplementy die-
ty dla zwierząt domowych, Suplementy witaminowe i mi-
neralne dla zwierząt domowych, białkowe suplementy dla 
zwierząt domowych, Probiotyki (suplementy), Probiotyczne 
preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, Witami-
ny i mikroelementy dla zwierząt domowych, Suplementy 
do karm do celów weterynaryjnych, Środki do czyszczenia 
jamy ustnej i zębów dla zwierząt do celów weterynaryjnych, 
Preparaty odświeżające oddech dla zwierząt do celów we-
terynaryjnych, 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma 
mokra i sucha dla zwierząt domowych, Karma dla zwierząt 
domowych zawierająca bakterie probiotyczne, algi, ziarna, 
drożdże, Preparaty spożywcze dla zwierząt domowych, Kar-
ma dla zwierząt domowych zawierająca dodatki odżywcze, 
witaminy i mikroelementy nie do celów leczniczych, Jadal-
ne smakołyki dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt 
do czyszczenia jamy ustnej i zębów [nielecznicze], Kości i pa-
łeczki jadalne dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt 
domowych.

(210) 551518 (220) 2023 01 19
(731) GĄSIOROWSKA MARTYNA MAGA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZBÓJECKIE GORZOŁKI

(531) 06.01.01, 09.03.17, 23.01.01, 23.01.25, 25.01.15, 25.01.25, 
26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Al-
kohole wysokoprocentowe [napoje], Alkohole destylowane, 
Pitne alkohole wysokoprocentowe.

(210) 551542 (220) 2023 01 19
(731) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) harmann
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, arma-
tura, w tym regulacyjna: wentylacyjne, Systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: klimaty-
zacyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: nawiewcze, Systemy, instalacje, urządze-
nia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do filtracji po-
wietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: do nawilżania powietrza, Systemy, insta-
lacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do osuszania powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: do dezodoryzacji, Syste-
my, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regu-
lacyjna: do oczyszczania powietrza, Systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: chłodnicze, Systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: do suszenia, Systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regula-
cyjna: do wytwarzania pary, Systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do zaopatrywania 
w wodę, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: sanitarne, Systemy, instalacje, urządze-
nia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: oświetleniowe, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: do gotowania, Akcesoria, zespoły, podzespoły, 
osprzęt, wyposażenie oraz części do wymienionych powyżej 
systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte 
w klasie 11, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów 
takich jak: systemy hvac (ogrzewanie, wentylacja i klimaty-
zacja), Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: wentylacyjne, Systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: klimatyza-
cyjne, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: nawiewcze, Systemy, instalacje, urządze-
nia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do filtracji po-
wietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: do nawilżania powietrza, Systemy, insta-
lacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: 
do osuszania powietrza, Systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: do dezodoryzacji, Syste-
my, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regu-
lacyjna: do oczyszczania powietrza, Systemy, instalacje, urzą-
dzenia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: grzewcze, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: chłodnicze, Systemy, instalacje, urządzenia, apa-
ratura, armatura, w tym regulacyjna: do suszenia, Systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym regula-
cyjna: do wytwarzania pary, Systemy, instalacje, urządzenia, 
aparatura, armatura, w tym regulacyjna: do zaopatrywania 
w wodę, Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, 
w tym regulacyjna: sanitarne, Systemy, instalacje, urządze-
nia, aparatura, armatura, w tym regulacyjna: oświetleniowe, 
Systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym 
regulacyjna: do gotowania, Akcesoria, zespoły, podzespo-
ły, osprzęt, wyposażenie oraz części do wymienionych po-
wyżej systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, 
Usługi reklamowe, Rozpowszechnianie materiałów, ulotek, 
prospektów, druków, próbek, ogłoszeń reklamowych, Rekla-
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Publikowanie tekstów re-
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klamowych, Administrowanie działalności handlowej, Prace 
biurowe, Marketing i reklama społeczna, Badania i analizy 
rynku i opinii publicznej, Sondaże, ekspertyzy oraz prognozy 
rynkowe i ekonomiczne, Doradztwo i informacja w zakresie 
działalności gospodarczej, Doradztwo w sprawach zarzą-
dzania personelem, Dobór personelu, Działalność polega-
jąca na zaopatrywaniu osób trzecich w towary lub usługi, 
Analizy kosztów, Reprezentacja o charakterze handlowym 
interesów podmiotów zrzeszonych w organizacji pracodaw-
ców, wytwórców, producentów, usługodawców lub w innej 
organizacji o charakterze gospodarczym albo zawodowym, 
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Zarządzanie gru-
pą przedsiębiorstw, Organizowanie sieci przedsiębiorców, 
Organizowanie wystaw, targów, forów reklamowych lub 
handlowych, promocyjnych, Pokazy sprzętu z zakresu wen-
tylacji, klimatyzacji, filtracji i oczyszczania powietrza, nawil-
żania i osuszania powietrza, dezodoryzacji powietrza i zarzą-
dzania powietrzem, ogrzewania, oświetlania, zaopatrywania 
w wodę i sprzętu sanitarnego, pokazy sprzętu do gotowania, 
37 Montaż, instalowanie, naprawy, konserwacja, renowacja 
systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury (w tym 
regulacyjnej): wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, nawiew-
czych, do filtrowania powietrza, do nawilżania powietrza, 
do osuszania powietrza, do dezodoryzacji, do oczyszcza-
nia powietrza, grzewczych, chłodniczych, do suszenia, 
do oświetlania, do zaopatrywania w wodę, sanitarnych, 
do gotowania, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania 
oraz ich projektowanie, Przemysłowe analizy i usługi badaw-
cze, Badania naukowe, Prace badawczo-rozwojowe, Badania 
i analizy inżynieryjne (w tym chemiczne i dotyczące ochro-
ny środowiska), Wydawanie opinii technicznych, Doradztwo 
w zakresie projektowania i doboru urządzeń, Usługi projek-
towe, Wskazane powyżej usługi dotyczą: instalacji, urządzeń, 
aparatury, armatury, wyposażenia w dziedzinach: wentylacji, 
klimatyzacji, nawiewu, filtracji powietrza, nawilżania po-
wietrza, osuszania powietrza, ogrzewnictwa, chłodnictwa, 
ekologii, suszenia, dezodoryzacji, sanitarne, zaopatrywania 
w wodę, oświetlania oraz przyrządzania posiłków, Tworzenie 
oprogramowania komputerowego, testowanie, planowanie.

(210) 551546 (220) 2023 01 19
(731) WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Młodzieżowe Słowo Roku
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne 
z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier 
i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały fil-
trujące z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bibuł-
ka, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, 
Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chłonne arkusze 
papieru lub plastiku do pakowania żywności, Chorągiewki 
papierowe, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, 
Chusteczki do nosa papierowe, Chusteczki do nosa [papiero-
we], Chusteczki do twarzy z papieru, Chusteczki higieniczne 
papierowe, Chusteczki papierowe do demakijażu, Chustecz-
ki papierowe do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe 
do użytku kosmetycznego, Chusteczki toaletowe, Dekora-
cje na środek stołu z papieru, Dekoracje na stół z papieru, 
Dekoracje z papieru [flagi], Filtry do kawy papierowe, Filtry 
do wody z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne ręczni-
ki papierowe do rąk, Kartonowe maty stołowe, Kawa (filtry 
do -) papierowe, Łopatki wykonane z kartonu do usuwania 

odchodów zwierząt domowych, Maty obiadowe tekturowe, 
Maty papierowe, Maty pod nakrycia stołowe z tektury, Maty 
pod nakrycia stołowe z papieru, Maty [podstawki] na mone-
ty, Maty stołowe pod talerze z tektury, Maty stołowe z karto-
nu, Maty stołowe z papieru, Niemowlęce śliniaki papierowe, 
Osłony z papieru na doniczki, Ozdoby kartonowe na artykuły 
spożywcze, Papier chłonny, Papier do celów kuchennych, 
Papier do pakowania żywności, Papier do pieczenia, Papier 
do użytku na stołach do badań, Papier do wykładania półek, 
Papier higieniczny, Papier kuchenny w rolkach, Papier perga-
minowy, Papier serwetkowy, Papier tłuszczoodporny, Papier 
toaletowy w rolkach, Papier welinowy, Papier z nasionami 
do sadzenia [artykuły papiernicze], Papierowe chusteczki 
do mycia, Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe 
chusteczki higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, 
Papierowe koronki, Papierowe maty stołowe, Papierowe 
nakładki na deski sedesowe, Papierowe nakładki na muszle 
klozetowe, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe 
obrusy, Papierowe parasolki do koktajli, Papierowe podkład-
ki do klatek dla zwierząt domowych, Papierowe podkładki 
do zmiany pieluszek, Papierowe podkładki na stół, Papierowe 
podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Papie-
rowe podstawki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, 
Papierowe podstawki pod szklanki, Papierowe serwetki 
do użytku domowego, Papierowe serwetki koronkowe, Pa-
pierowe serwetki o wzorze koronkowym, Papierowe wkładki 
do tacek dentystycznych, Papierowe worki na śmieci, Per-
fumowane, papierowe wkładki do szuflad, Perfumowane 
wkłady do szuflad, Pergamin, Pergamin do pieczenia, Perga-
minowy (papier -), Plakaty z papieru, Płatki papierowe do de-
makijażu, Podkładki pod szklanki z tektury, Podkładki stołowe 
z papieru, Podstawki kartonowe do szklanek do piwa, Pod-
stawki na stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki 
pod szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, 
Podstawki pod szklanki z papieru, Proporczyki z papieru, 
Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki kuchenne w rol-
kach, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe do czyszcze-
nia, Ręczniki papierowe do demakijażu, Ręczniki papierowe 
do osuszania, Ręczniki papierowe do rąk, Ręczniki papierowe 
do twarzy, Rolki do kas sklepowych, Rolki papieru toaleto-
wego, Ściereczki do twarzy z papieru, Serwetki jednorazowe, 
Ściereczki z celulozy, Serwetki papierowe pod desery z imi-
towanym koronkowym wykończeniem, Serwetki papierowe 
(stołowe -), Serwetki stołowe papierowe, Serwetki z celulozy 
do użytku domowego, Śliniaki papierowe, Śliniaki z rękawa-
mi, papierowe, Stołowa (bielizna -) papierowa, Szorstkie chu-
steczki [do użytku toaletowego], Tekturowe maty stołowe, 
Toaletowy (papier -), Torby do pakowania wykonane z bio-
degradowalnego papieru, Torby na śmieci z papieru, Torebki 
z papierowe na odchody zwierząt domowych, Transparenty 
z papieru, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plasti-
ku do pakowania żywności, Wkładki do szuflad wykonane 
z perfumowanego papieru, Wkładki papierowe do szuflad, 
perfumowane lub nie, Worki na śmieci z papieru [do użytku 
domowego], 24 Materiały tekstylne do filtrowania, Tkaniny, 
Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Mate-
riały do filtrowania z tekstylnych materiałów, Materiały do fil-
trowania [tkaniny], Tkaniny do filtrowania, 25 Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie 
dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Ad-
ministrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], 
Administrowanie sprzedażą, Bezobsługowe usługi sklepu 
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detalicznego w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi 
detaliczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu treści multime-
dialnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przed-
płaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunika-
cyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu usług rozrywkowych, 38 Dostarczanie 
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 
Usługi telekomunikacyjne, Telekomunikacja, Usługi sieci te-
lekomunikacyjnych, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pi-
sanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarze-
nia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Tłumaczenia językowe.

(210) 551552 (220) 2023 01 19
(731) PYTEL JAKUB, PYTEL KATARZYNA BRAWO  

SPÓŁKA CYWILNA, Jordanów
(540) (znak słowny)
(540) HOLNA
(510), (511) 31 Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Ciast-
ka dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, 
Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma dla zwierząt 
domowych, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, 
Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Napoje dla 
zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarmy pusz-
kowane lub konserwowane dla zwierząt, Artykuły spo-
żywcze dla zwierząt na bazie mleka, Ciasteczka zbożowe 
dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Karmy i pa-
sze dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Napoje 
dla zwierząt domowych, Pokarm dla zwierząt domowych 
w formie gryzaków, Pokarm dla zwierząt udomowionych, 
Produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, Przy-
smaki dla psów [jadalne], Przysmaki dla kotów [jadalne], 
Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Jadalne pro-
dukty do żucia dla zwierząt domowych, Mieszanka paszo-
wa dla zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, Suchary dla 
psów, Ciastka słodowe dla zwierząt, Ciastka zbożowe dla 
zwierząt, Pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, Na-
poje dla zwierząt z rodziny psów, Herbatniki zbożowe dla 
zwierząt, Solone ciastka dla zwierząt, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: karma dla kotów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: karma 
dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: karma dla zwierząt domowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
karma dla kotów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: karma dla psów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: karma 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: karma dla kotów, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: karma dla psów, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: karma 
dla zwierząt domowych.

(210) 551553 (220) 2023 01 19
(731) PYTEL JAKUB, PYTEL KATARZYNA BRAWO  

SPÓŁKA CYWILNA, Jordanów
(540) (znak słowny)

(540) TURNA
(510), (511) 31 Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, 
Ciastka dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt do-
mowych, Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma dla 
zwierząt domowych, Mielone produkty spożywcze dla 
zwierząt, Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, 
Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, 
Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, 
Artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, Cia-
steczka zbożowe dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla 
zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, Mieszanki paszowe 
dla zwierząt, Napoje dla zwierząt domowych, Pokarm dla 
zwierząt domowych w formie gryzaków, Pokarm dla zwie-
rząt udomowionych, Produkty żywnościowe dla zwierząt 
na bazie mleka, Przysmaki dla psów [jadalne], Przysmaki 
dla kotów [jadalne], Spożywcze pasze wzmacniające dla 
zwierząt, Jadalne produkty do żucia dla zwierząt domo-
wych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Pasze zbożowe 
dla zwierząt, Suchary dla psów, Ciastka słodowe dla zwie-
rząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, Pasze mięsne w puszce 
dla młodych zwierząt, Napoje dla zwierząt z rodziny psów, 
Herbatniki zbożowe dla zwierząt, Solone ciastka dla zwie-
rząt, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą 
dla zwierząt, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: karma 
dla kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: karma dla psów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kar-
ma dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: karma dla kotów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: karma dla psów, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: karma dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: karma dla kotów, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: karma dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: karma dla 
zwierząt domowych.

(210) 551561 (220) 2023 01 19
(731) STRYCHARCZYK JAKUB, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKORPION RECORDS

(531) 03.09.16, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 
29.01.12

(510), (511) 41 Usługi studia nagrań.

(210) 551563 (220) 2023 01 20
(731) SHAPE FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SHAPE FACTOR PREMIÈRE TRAINING SYSTEM

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01
(510), (511) 3 Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż 
do celów medycznych, Żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów 
medycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki natural-
ne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki w postaci kremów, 
Kosmetyki w postaci płynów, Kremy do ciała [kosmetyki], 
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Olejki do ciała [kosme-
tyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Pianki [kosmetyki], 
Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Środki nawilżające 
[kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [ko-
smetyki], Kosmetyki, Olejki eteryczne, Produkty perfume-
ryjne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 5 Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje chłonne do hi-
gieny osobistej, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki 
i naturalne środki lecznicze, Higieniczne (Majtki -), Prepara-
ty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły dentystycz-
ne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty 
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty 
i materiały diagnostyczne, Aerozole chłodzące do celów 
medycznych, Enzymy do celów medycznych, Odczynniki 
do użytku medycznego, Preparaty medyczne, 9 Aplikacje 
komputerowe do pobrania, Oprogramowanie do pobrania 
na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia mo-
bilne umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu 
do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym 
w celu dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwa-
nia internetu, zamieszczania recenzji i ocen, Programy kom-
puterowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, 
Programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, w tym usługi sklepów online oraz 
usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów: odzie-
ży sportowej, butów sportowych, środków wyszczupla-
jących [kosmetyki], innych niż do celów medycznych, żeli 
do masażu, innych niż do celów medycznych, żeli do kąpie-
li i pod prysznic nie do celów medycznych, balsamów, inne 
niż do celów medycznych, kosmetyków i preparatów ko-
smetycznych, kosmetyków naturalnych, kosmetyków nie-
leczniczych, kosmetyków w postaci kremów, kosmetyków 
w postaci płynów, kremów do ciała [kosmetyki], kremów 
do twarzy i ciała [kosmetyki], olejków do ciała [kosmetyki], 
peelingów do twarzy [kosmetyki], pianek [kosmetyki], pły-
nów do pielęgnacji skóry [kosmetyki], środków nawilżają-
cych [kosmetyki], toników [kosmetyki], żeli do twarzy i ciała 
[kosmetyki], kosmetyków, olejków eterycznych, produktów 
perfumeryjnych, olejków esencjonalnych i ekstraktów aro-
matycznych, środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, 
substancji chłonnych do higieny osobistej, mydeł i deter-
gentów leczniczych i odkażających, suplementów diety 
i preparatów dietetycznych, farmaceutyków i naturalnych 
środków leczniczych, higienicznych (majtki -), preparatów 
i artykułów higienicznych, preparatów i artykułów denty-
stycznych oraz leczniczych środków do czyszczenia zę-
bów, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powie-
trza, preparatów i materiałów diagnostycznych, aerozoli 

chłodzących do celów medycznych, enzymów do celów 
medycznych, odczynników do użytku medycznego, pre-
paratów medycznych, aplikacji komputerowych do po-
brania, oprogramowania do pobrania na komputery, tele-
fony komórkowe i inne urządzenia mobilne umożliwiające 
użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do witryny interne-
towej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu dostępu 
do informacji i ich pobrania, przeszukiwania internetu, za-
mieszczania recenzji i ocen, programów komputerowych 
do pobrania, programów komputerowych nagranych, pro-
gramów sterujących komputerowych, nagranych, Usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informa-
cji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, Zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Usługi administrowania działalnością gospodarczą w celu 
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą 
Internetu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi zarządzania sprzedażą, Rekla-
ma, Publikacja reklam, Usługi marketingowe i promocyjne, 
Wynajem przestrzeni reklamowej, w tym on-line, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Zarządzanie bazami danych, 
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Komputerowe bazy danych 
(Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie pli-
kami, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszu-
kiwarek do celów promocji dodatkowej, Systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące 
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
41 Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
Kultura fizyczna, Usługi oceny w zakresie sprawności fizycz-
nej do celów szkoleniowych, Usługi trenera osobistego [tre-
ning sprawności fizycznej], Organizowanie zawodów spor-
towych, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z prze-
wodnikiem, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 
Prowadzenie zajęć fitness, Sport (wypożyczanie sprzętu -) 
[z wyjątkiem pojazdów], Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi 
nauczania, edukacji i oświaty w obszarze zdrowia, ćwi-
czeń fizycznych, sprawności fizycznej, higieny i pielęgnacji 
urody, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympo-
zjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz 
innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych 
w obszarze zdrowia, ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycz-
nej, higieny i pielęgnacji urody, Opracowania i rozprawy 
naukowe, edukacyjne i oświatowe, Publikowanie książek, 
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edu-
kacyjnych i oświatowych w obszarze zdrowia, ćwiczeń fi-
zycznych, sprawności fizycznej, higieny i pielęgnacji urody, 
Prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce 
ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia, 
mody i diety, Prowadzone za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych usługi edukacyjne odnośnie ćwiczeń fi-
zycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia, mody i die-
ty, Usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze 
ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdrowia, 
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mody i diety, Informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, 
w tym w obszarze ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycz-
nej, urody, zdrowia, mody i diety, Kursy korespondencyjne, 
Nauczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konfe-
rencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyj-
nych i oświatowych, w tym w obszarze ćwiczeń fizycznych, 
sprawności fizycznej, urody, zdrowia, mody i diety, Publi-
kowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów 
naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obsza-
rze ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, urody, zdro-
wia, mody i diety, Publikowanie on-line książek, czasopism, 
opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych 
i oświatowych, w tym w obszarze ćwiczeń fizycznych, 
sprawności fizycznej, urody, zdrowia, mody i diety, Pisanie 
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym 
w obszarze ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, uro-
dy, zdrowia, mody i diety, Usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie organi-
zowania, prowadzenia i obsługi studiów, szkoleń, kursów 
i innych form kształcenia.

(210) 551564 (220) 2023 01 20
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARPACKIE

(531) 01.15.11, 03.01.08, 03.01.16, 06.01.01, 06.01.02, 06.19.05, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14

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

(210) 551595 (220) 2023 01 20
(731) GRABOWIEC MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE MAGRA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUMPOUT

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.13.01, 
29.01.13

(510), (511) 41 Usługi parków rozrywki, Prowadzenie parków 
rozrywki.

(210) 551608 (220) 2023 01 22
(731) BENKO-TIMMERMANS JOANNA BACCIO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) baccio Beauty&Makeup

(531) 02.09.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 44 Salony piękności, Manicure, Pedicure, Fryzjer-
stwo, Masaż, Depilacja woskiem, Depilacja laserowa, Przekłu-
wanie ciała, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi do-
radcze w zakresie urody, Usługi oceny zdrowia, Usługi oceny 
urody, Usługi wizażystów, Usługi w zakresie medycyny rege-
neracyjnej, Usługi w zakresie medycyny estetycznej, Usługi 
terapeutyczne, Usługi w zakresie pielęgnacji ludzi, Usługi 
oczyszczania twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji dłoni i stóp, 
Usługi laserowego usuwania włosów, Usługi laserowego usu-
wania przebarwień skóry, Usługi makijażu, Usługi liposukcji.

(210) 551609 (220) 2023 01 22
(731) BENKO-TIMMERMANS JOANNA BACCIO, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BĘDZIE PANI ZADOWOLONA STUDIO URODY baccio

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.08, 02.09.08
(510), (511) 44 Salony piękności, Manicure, Pedicure, Fryzjer-
stwo, Masaż, Depilacja woskiem, Depilacja laserowa, Przekłu-
wanie ciała, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi do-
radcze w zakresie urody, Usługi oceny zdrowia, Usługi oceny 
urody, Usługi wizażystów, Usługi w zakresie medycyny rege-
neracyjnej, Usługi w zakresie medycyny estetycznej, Usługi 
terapeutyczne, Usługi w zakresie pielęgnacji ludzi, Usługi 
oczyszczania twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji dłoni 
i stóp, Usługi laserowego usuwania włosów, Usługi lasero-
wego usuwania przebarwień skóry, Usługi makijażu, Usługi 
liposukcji.

(210) 551610 (220) 2023 01 22
(731) AHABALAYEU YURY BUSINESS AUTOMATION, 

Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTOMATION FANS HIGH-TECH OF YOUR VICTORIES

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Boty internetowe będące programami kom-
puterowymi, Bramy do Internetu rzeczy [IoT], Czujniki do In-
ternetu rzeczy [IoT], Cyfrowe urządzenia elektroniczne 
do noszenia mogące zapewnić dostęp do Internetu, Dane 
zapisane elektronicznie z Internetu, Kamery internetowe, 
Klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL 
zaprogramowanych stron internetowych, Komputerowe 
oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej au-
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diowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Interne-
tu, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 
Moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach 
elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów, 
Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn interne-
towych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana 
na witrynach internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do po-
brania dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania 
z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, Oprogramowanie do opraco-
wywania stron internetowych, Oprogramowanie do aplika-
cji i serwerów internetowych, Oprogramowanie do aplika-
cji Internetowych, Oprogramowanie dla serwerów interne-
towych, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Interne-
tu, Oprogramowanie do optymalizacji wyszukiwarek inter-
netowych, Oprogramowanie do osadzania reklam on-line 
na stronach internetowych, Oprogramowanie do pobrania 
z Internetu, Oprogramowanie do projektowania reklam onli-
ne na stronach internetowych, Oprogramowanie do wynaj-
mowania przestrzeni reklamowej na stronach interneto-
wych, Oprogramowanie do zarządzania zawartością serwi-
sów internetowych [WCM], Oprogramowanie komputerowe 
do opracowywania dynamicznych witryn internetowych, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, 
Oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek interne-
towych, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia 
i projektowania stron internetowych, Oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elek-
tronicznych za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za po-
średnictwem Internetu, Oprogramowanie komputerowe 
do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy [IoT], Oprogramo-
wanie komputerowe do monitorowania używania kompute-
rów i Internetu przez dzieci, Oprogramowanie zapewniające 
dostęp do Internetu, Oprogramowanie użytkowe do usług 
tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem 
Internetu, Programy do gier komputerowych do pobrania 
z Internetu [oprogramowanie], Programy do gier kompute-
rowych ładowalne za pośrednictwem Internetu [oprogra-
mowanie], Programy gier komputerowych ładowalne z Inter-
netu [oprogramowanie], Programy gier komputerowych 
do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowa-
nie], Programy gier komputerowych do pobrania z Internetu 
[oprogramowanie], Programy komputerowe do korzystania 
z Internetu i sieci www, Programy komputerowe umożliwia-
jące dostęp i korzystanie z Internetu, Publikacje tygodniowe 
ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, Rozszerza-
cze zasięgu [anteny] do Internetu rzeczy [IoT], Serwery inter-
netowe, Telefony internetowe, Tygodniowe publikacje w for-
mie elektronicznej do pobrania z Internetu, Urządzenia 
do pobierania audio, wideo i danych z Internetu, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informa-
tycznym, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Dostarcza-
nie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych 
za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji doty-
czących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem In-
ternetu, Dostarczanie informacji handlowych z interneto-
wych baz danych, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży sa-
mochodów, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Kompilacja ogłoszeń rekla-

mowych do wykorzystania w formie stron internetowych, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania 
ich jako strony internetowe, Marketing internetowy, Optyma-
lizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron 
internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do promowa-
nia stron internetowych innych osób, Organizacja subskryp-
cji usług internetowych, Organizowanie aukcji interneto-
wych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośred-
nictwem Internetu, Pośrednictwo w nabywaniu usług tele-
matycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], 
Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnia-
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 
Promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio 
online za pośrednictwem witryn internetowych, Promowa-
nie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio 
online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, Reklama biznesowych stron in-
ternetowych, Reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, Reklamowanie samo-
chodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, Rozpo-
wszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, 
Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem interneto-
wych sieci komunikacyjnych, Rozpowszechnianie reklam po-
przez Internet, Udostępnianie informacji z zakresu działalno-
ści gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci 
kablowych lub innych form przekazu danych, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Udostępnianie katalogów witryn inter-
netowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biz-
nesowych, Udostępnianie miejsca na stronach interneto-
wych na reklamę towarów i usług, Usługi aukcyjne online 
za pośrednictwem Internetu, Usługi dopasowywania w ra-
mach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie 
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron 
internetowych, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biz-
nesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi handlowe 
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Interne-
tu, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośred-
nictwem Internetu, Usługi w zakresie prezentacji przedsię-
biorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usłu-
gi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, Usługi reklamowe za pośrednictwem Inter-
netu, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek 
internetowych, Usługi marketingowe w dziedzinie optymali-
zacji ruchu na stronie internetowej, Usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu interneto-
wego, Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych 
dotyczących nawyków związanych z korzystaniem z Interne-
tu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Wynajem powierzchni rekla-
mowej na stronach internetowych, Zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Zesta-
wianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony interne-
towe, 41 Usługi szkoleniowe dotyczące stosowania techno-
logii informatycznej, Publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 
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42 Poradnictwo informatyczne, Projektowanie infrastruktury 
informatycznej na rzecz osób trzecich, Projektowanie syste-
mów informatycznych związanych z finansami, Dostarczanie 
raportów z zakresu informatyki, Dostarczanie specjalistycz-
nych raportów w zakresie informatyki, Informatyka śledcza, 
Konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, Projek-
towanie systemów informatycznych dotyczących zarządza-
nia, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie 
sprzętu informatycznego, Tworzenie i projektowanie indek-
sów informacji opartych na stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], Usługi doradcze ekspertów 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi doradztwa informa-
tycznego, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i in-
formatyki, Usługi konsultacyjne ekspertów w związku 
ze sprzętem informatycznym, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie informatyki, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie pro-
jektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego prze-
twarzania danych [EDP], Testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologicz-
ne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 551613 (220) 2023 01 22
(731) FUNDACJA TRZY SZTUKI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 fundacja trzy sztuki

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Organizowanie fe-
stiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali 
do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekre-
acyjnych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych,  
Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizo-
wanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie 
festiwali związanych z muzyką jazzową, Prowadzenie festi-
wali filmowych, Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, 
Rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, Usługi festiwa-
li muzycznych, Edukacja sportowa, Edukacja, rozrywka 
i sport, Informacje dotyczące edukacji sportowej, Infor-
macje na temat sportu, Organizacja imprez sportowych, 
Obsługa obiektów sportowych, Nauka w zakresie sportu, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,  
Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, 
Organizacja imprez i konkursów sportowych, Kursy szko-
leniowe dotyczące zajęć sportowych, Organizacja imprez 
sportowych w dziedzinie piłki nożnej, Organizacja turnie-
jów sportowych, Organizowanie i prowadzenie szkolnych 
zawodów sportowych, Organizowanie i przeprowadzanie 
turniejów e-sportowych, Organizowanie i zarządzanie im-
prezami sportowymi, Organizowanie imprez i zawodów 
sportowych, Usługi rozrywkowe związane ze sportem, 
Usługi sportowe, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi spor-
towe i w zakresie fitnessu, Usługi rozrywkowe świadczone 
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Usługi roz-
rywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi rozryw-
kowe w zakresie sportów elektronicznych, Usługi rozryw-
kowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi rozrywkowe 

świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za mia-
stem [country club], Usługi rezerwacji i przedsprzedaży 
biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi klubów sportowych, 
Usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia 
sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usłu-
gi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi 
edukacyjne dotyczące sportu, Udzielanie informacji zwią-
zanych ze sportem, Udostępnianie wydarzeń sportowych 
za pomocą strony internetowej, Udzielanie informacji doty-
czących osobistości sportowych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na turnieje sportowe, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla klubów sportowych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do treningu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do sportów elektronicznych, Udostępnianie aktualności 
związanymi ze sportem, Szkolenia sportowe, Szkolenia za-
wodników sportowych, Szkolenie sportowe, Sport i fitness, 
Sędziowanie sportowe, Rozrywka o charakterze turniejów 
e-sportowych, Rezerwowanie osobistości sportu na impre-
zy (usługi organizatora), Rezerwowanie miejsc na pokazy 
i imprezy sportowe, Rezerwowanie obiektów sportowych, 
Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Organizo-
wanie zawodów sportowych, Organizowanie zawodów 
sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zajęć 
sportowych i zawodów sportowych, Organizowanie zajęć 
sportowych i imprez sportowych, Organizowanie społecz-
nych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
Organizowanie konkursów sportowych, Organizowanie 
lokalnych wydarzeń sportowych, Usługi świadczone przez 
parki sportowe, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Usłu-
gi w zakresie e-sportu, Usługi w zakresie edukacji sporto-
wej, Usługi w zakresie informacji sportowej, Zajęcia sporto-
we i kulturalne, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zarządzanie 
imprezami na rzecz klubów sportowych, Produkcja mu-
zyczna, Usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, 
Usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie wystę-
pów muzycznych na żywo, Usługi w zakresie muzycznych 
studiów nagrań, Usługi rozrywkowe w postaci występów 
zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci wy-
stępów muzycznych grup wokalnych, Usługi koncertów 
muzycznych, Usługi imprez muzycznych na żywo, Usługi 
edukacyjne w postaci muzycznych programów telewizyj-
nych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup 
muzycznych na żywo, Reżyserowanie przedstawień mu-
zycznych, Publikowanie tekstów muzycznych, Produkcja 
przedstawień muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produk-
cja koncertów muzycznych, Produkcja dzieł muzycznych 
w studio nagrań, Prezentacja występów zespołów mu-
zycznych na żywo, Prezentacja przedstawień muzycznych, 
Prezentacja koncertów muzycznych, Planowanie sztuk te-
atralnych lub spektakli muzycznych, Organizowanie wyda-
rzeń muzycznych, Organizowanie widowisk muzycznych,  
Organizowanie koncertów muzycznych, Organizowanie 
imprez muzycznych, Organizowanie występów muzycz-
nych na żywo, Organizacja rozrywek muzycznych.

(210) 551626 (220) 2023 01 20
(731) FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ART-METAL 

JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ 
SPÓŁKA JAWNA, Łapino Kartuskie

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) art metal

(531) 27.05.01, 29.01.13, 10.03.07
(510), (511) 11 Latarnie oświetleniowe i osprzęt do nich, 
Lampy oświetleniowe, Lampy stojące.

(210) 551629 (220) 2023 01 23
(731) GROCHOLSKI DOMINIK STUDIO, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.09.99, 05.03.13
(510), (511) 35 Projektowanie badań marketingowych, Pro-
jektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów 
reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Projek-
towanie broszur reklamowych, Projektowanie badań opinii 
publicznej, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmu-
jącego się projektowaniem.

(210) 551630 (220) 2023 01 20
(731) BM BEAUTY&COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D De lilla natural

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.99, 05.05.02
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i weteryna-
ryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna 

żywność i substancje do celów leczniczych lub wetery-
naryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki odkaża-
jące, Środki do zwalczania szkodników, Fungicydy, herbicydy.

(210) 551654 (220) 2023 01 23
(731) FEDCZAK JAROSŁAW PODWIESZKI.PL, Kruszewiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODWIESZKI

(531) 27.05.01, 29.01.11, 02.01.30
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii  
i rehabilitacji.

(210) 551662 (220) 2023 01 23
(731) JASIŃSKA-RYGUŁA IZABELA MIZACHEM, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) NANO-BAU
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, Mieszaniny chemiczne i organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, Preparaty i mate-
riały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Żywice 
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Detergenty 
do czyszczenia [część procesów produkcyjnych], Detergenty 
do systemów automatycznego czyszczenia, jako część pro-
cesów produkcyjnych, Detergenty do użytku przemysłowe-
go, Detergenty o właściwościach antybakteryjnych do stoso-
wania w procesach produkcyjnych, Detergenty o właściwo-
ściach dezynfekcyjnych stosowane w procesach produkcyj-
nych, Wypełniacze do naprawy karoserii pojazdów i opon, 
Kit olejowy, Kity szklarskie, Kit do użytku przez hydraulików 
do mocowania muszli klozetowych, Chemiczny zaczyn ce-
mentowy uszczelniający do stosowania w przemyśle bu-
dowlanym, Chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający 
do użytku w przemyśle budowlanym, Węgiel aktywny, Wę-
giel aktywowany, Substancje mineralne stosowane w filtro-
waniu, Akryl (żywice -) w stanie surowym, Akrylowe (Żywice -) 
w stanie surowym, Materiały syntetyczne do absorpcji oleju, 
Apretury w postaci płynnej do impregnacji wodoodpornej 
butów skórzanych, Chemikalia do impregnacji wodoodpor-
nej spoiw, z wyjątkiem farb, Chemikalia do impregnacji skóry, 
Chemikalia do impregnowania tekstyliów, Dodatki chemicz-
ne do impregnacji wodoodpornej kamieniarki, Impregnacja 
skóry (Środki chemiczne do -), Dodatki chemiczne do użytku 
w impregnacji wodoodpornej asfaltu, Dodatki chemiczne 
do użytku w impregnacji wodoodpornej betonu, Impregna-
ty do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby 
lub oleje], Impregnaty przeciw plamom, Kleje do impregna-
cji wodoodpornej, Mieszaniny chemiczne do impregnacji 
wodoodpornej wyrobów z tkanin, Mieszanki chemiczne 
do impregnacji wodoodpornej, Mieszanki chemiczne do im-
pregnacji wodoodpornej artykułów tekstylnych, Mieszanki 
do impregnacji wodoodpornej [inne niż farby], Mieszanki 
uodparniające na czynniki pogodowe [chemikalia] do im-
pregnacji betonu, Mieszanki uodporniające na czynniki po-
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godowe [chemikalia] do impregnacji prac kamieniarskich, 
Powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], 
Powłoki ochronne do impregnacji wodoodpornej po-
wierzchni budynków [inne niż farby lub oleje], Preparaty che-
miczne do impregnacji wodoodpornej skór, Preparaty 
do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], Prepara-
ty chemiczne do impregnacji wodoodpornej murów, Środki 
chemiczne do impregnacji tekstyliów, futer, skóry, włóknin 
i tkanin, Spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej -), 
z wyjątkiem farb, Spoiwa [preparaty do impregnacji wodo-
odpornej -], z wyjątkiem farb, Środki chemiczne do impre-
gnacji materiałów włókienniczych, Środki chemiczne do im-
pregnacji materiałów tekstylnych, Środki chemiczne do im-
pregnacji skóry, Środki impregnujące do betonu, Środki 
do impregnacji wodoodpornej skóry, Substancje chemiczne 
do impregnacji tkanin, Substancje chemiczne do impregna-
cji membran do oddzielenia białek od cieczy, Substancje 
chemiczne do impregnacji skóry, Membrany do impregna-
cji wodoodpornej w postaci płynów chemicznych do użyt-
ku w budownictwie, Absorbenty do rozpuszczalników 
do czyszczenia, Ciecze do czyszczenia podczas procesów 
produkcyjnych, Dodatki chemiczne do czyszczenia wtrysku 
paliwa, Preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane 
w procesach produkcyjnych, Rozpuszczalniki do czyszczenia 
przemysłowego podczas procesów produkcyjnych, Roz-
puszczalniki do czyszczenia do użytku w procesach produk-
cji, Rozpuszczalniki do czyszczenia do użytku podczas pro-
cesów wytwarzania, Rozpuszczalniki do użytku w czyszcze-
niu maszyn podczas procesów produkcyjnych, Substancje 
chemiczne do czyszczenia zaprawy murarskiej, Substancje 
chemiczne do czyszczenia kamieniarki, Substancje chemicz-
ne do czyszczenia konstrukcji ceglanych, Substancje che-
miczne do czyszczenia betonu, Chemiczne dodatki do beto-
nu, Chemiczne substancje wiążące do betonu, Chemiczne 
domieszki do betonu, Dodatki chemiczne do betonu, Do-
datki chemiczne do przyspieszania wiązania betonu, Dodat-
ki chemiczne do uplastyczniania betonu, Dodatki chemicz-
ne używane do betonu, Dodatki chemiczne do użytku w na-
prawie betonu, Konserwacja betonu (środki do -), z wyjąt-
kiem farb i olejów, Mieszaniny chemiczne do wzmacniania 
betonu, Mieszanki do zabezpieczania betonu (z wyjątkiem 
farb lub olejów), Środki do utwardzania betonu, Środki kon-
serwujące do betonu (z wyjątkiem farb i olejów), Środki kon-
serwujące do betonu (poza farbami i olejami), Środki zapo-
biegające lepieniu się betonu, Chemiczne uszczelniacze 
do kamienia naturalnego, Dodatki chemiczne do kamienia, 
Dodatki chemiczne do użytku w naprawie kamieniarki, Do-
datki chemiczne do wiązania w pracach kamieniarskich, Po-
włoki hydrofobowe [chemiczne, inne niż farby] do kamie-
niarki, Powłoki odporne na warunki atmosferyczne [che-
miczne, inne niż farby] do kamieniarki, Produkty chemiczne 
do zapobiegania osadzaniu się kamienia, Chemikalia do wy-
kańczania tekstyliów o właściwościach hydrofobowych, Mie-
szanki hydrofobowe, Preparaty hydrofobowe [chemiczne], 
Wosk do wykańczania tekstyliów o właściwościach hydrofo-
bowych, Grunt do ścian, Grunty reaktywne, Kleje do wykań-
czania i gruntowania, Szpachlówka do karoserii samochodo-
wej, Płyny do odmrażania przednich szyb samochodowych, 
Płyny przeciw zamarzaniu do przednich szyb samochodo-
wych, Powłoki wodoodporne [chemiczne, inne niż farby], 
Środki chemiczne nadające materiałom tekstylnym właści-
wości wodoodporne, Wodoodporne ochronne powłoki po-
wierzchniowe [chemiczne, inne niż farby], 2 Barwniki, kolo-
ranty, pigmenty i tusze, Powłoki, Rozcieńczalniki i zagęszcza-
cze do powłok, barwników i tuszów, Żywice naturalne w sta-
nie surowym, Żywice naturalne, Naturalne surowe żywice, 
Barwione farby do fasad, Barwnik do drewna, Barwniki, Barw-

niki do betonu, Barwniki do drewna, Barwniki do farb, Barw-
niki do skór, Barwniki do zapraw, Benzyna lakowa do użytku 
jako rozcieńczalnik do farb, Dodatki do farb w postaci inicja-
torów, Dodatki do farb w postaci środków wiążących, Dodat-
ki do farb w postaci reduktorów, Dodatki do farb w postaci 
stabilizatorów, Mieszaniny do osuszania farb, Preparaty 
do rozcieńczania lakierów, Materiały do dekoracji [barwienia] 
drewna, Materiały do barwienia fryty, Materiały do obróbki 
powierzchni w postaci farb, Materiały do ochrony drewna 
[farba], Materiały do ponownej obróbki powierzchni [powło-
ki] w postaci farb, Materiały do powlekania w formie farb, 
Materiały do utrzymywania budynków [farby], Materiały 
do zabezpieczania budynków [farby], Materiały hamujące 
korozję, Materiały malarskie dla artystów, inne niż pudełka 
z farbami do użytku szkolnego, Materiały powłokowe w po-
staci olejów, Materiały wypełniające w postaci farby, Powłoki 
ochronne przeciwogniowe [farby lub oleje, inne niż materia-
ły budowlane], Przeciwogniowe materiały przepuszczalne 
[farby], Transparentne materiały powlekające [farby], Trans-
parentne materiały wykończeniowe do drewna, Mieszanki 
silikonowe będące powłokami nawierzchniowymi, Mieszani-
ny do impregnacji wodoodpornej [farby], Mieszanki do im-
pregnacji wodoodpornej w postaci farb, Niemetalowe mate-
riały do impregnacji wodoodpornej w postaci farb, Powłoki 
do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby], Powłoki 
do impregnacji wodoodpornej [farby], Powłoki do impre-
gnacji wodoodpornej [z wyjątkiem chemikaliów], Preparaty 
do impregnacji wodoodpornej [farby], Powłoki ochronne 
do impregnacji wodoodpornej powierzchni budynków [far-
by], Mieszaniny do naprawy betonu [w postaci farb], Mie-
szanki do konserwacji betonu [farby], Mieszanki powłokowe 
do konserwacji betonu [farby lub oleje], Pigmenty rozproszo-
ne w wodzie do barwienia betonu, Powłoki do wykańczania 
betonu, Powłoki do zabezpieczenia betonu przed wodą [far-
by lub oleje], Powłoki nadające odporność na warunki at-
mosferyczne [farby] do betonu, Powłoki ochronne w formie 
sprayów do użytku do betonu [farby], Powłoki ochronne 
do nakładania w formie płynnej do zastosowania do betonu 
[farby], Produkty do uszczelniania betonu [farby], Produkty 
do zabezpieczania betonu [farby], Środki do gruntowania 
betonu [farby], Powłoki ochronne z właściwościami uszczel-
niającymi do betonu [farby], Powłoki do wykańczania prac 
kamieniarskich [farby lub oleje], Powłoki hydrofobowe [farby] 
do kamieniarki, Powłoki nadające odporność na warunki at-
mosferyczne [farby] do kamieniarki, Preparaty antykorozyjne 
posiadające właściwości usuwania kamienia kotłowego, 
Barwniki rozpuszczalnikowe do drewna, Bejce do drewna, 
Oleje do drewna, Powłoki do drewna [farby], Środki do kon-
serwacji drewna, Substancje konserwujące do drewna, Pre-
paraty [farby] zawierające środki zapobiegające zagrzybie-
niu drewna, Preparaty [farby] zawierające środki zapobiega-
jące gniciu drewna, Preparaty zabezpieczające przed psu-
ciem się drewna, Produkty do pozłacania drewna, Oleje 
do konserwacji drewna, Oleje stosowane do obróbki drew-
na, Pokost do ochrony drewna przed niszczeniem, Ochronne 
oleje do drewna, Lakiery do drewna, Grzybobójcze bejce 
hydrofobowe, Powłoki ochronne o właściwościach hydrofo-
bowych [farba], Powłoki posiadające właściwości hydrofobo-
we [farba], Preparaty powłokowe posiadające właściwości 
hydrofobowe [farby lub oleje], Substancje chemiczne [farby] 
o właściwościach hydrofobowych, Substancje o właściwo-
ściach hydrofobowych [farby], Środki hydrofobowe w posta-
ci farb, Farby gruntowe, Mieszanki gruntujące, Powłoki 
do użytku jak podkłady gruntowe, Powłoki gruntowe, Powło-
ki gruntowe [farby i oleje], Środki gruntujące w postaci farb, 
Wypełniacze do powłok gruntowych w postaci farb, Samo-
chodowe mieszanki do powłok antykorozyjnych podwozia, 
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Elastomerowe preparaty wodoodporne, w postaci farby, 
do konserwowania dachów azbestowych, Elastomerowe 
preparaty wodoodporne, w postaci farby, do ochrony da-
chów azbestowych, Elastomerowe wodoodporne preparaty 
powlekające [farby], Farby wodoodporne, Mieszanki powło-
kowe mające właściwości wodoodporne [farby lub oleje], 
Preparaty do użytku jako powłoki nadające wodoodporność 
powierzchniom konstrukcji [farby], Wodoodporne dekora-
cyjne powłoki na powierzchnie [farby], Preparaty używane 
jako powłoki nadające wodoodporność powierzchniom bu-
dynków [farby], 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Wosk krawiecki i szew-
ski, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty toale-
towe, Szmatki impregnowane detergentem do czyszczenia 
obiektywu aparatu, Impregnowane chusteczki papierowe 
do czyszczenia naczyń, Kostki mydła do czyszczenia do użyt-
ku domowego, Krochmal do czyszczenia, Mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, Płyny do czyszczenia przedniej szy-
by samochodowej, Płyny do czyszczenia obiektywu aparatu, 
Płyny do czyszczenia, Pasty do czyszczenia butów, Olejki so-
snowe do czyszczenia podłóg, Mydła do czyszczenia przed-
miotów wykonanych ze skóry, Mieszanki detergentów 
do czyszczenia butów, Mieszanki detergentów do czyszcze-
nia kijów golfowych, Preparaty do czyszczenia tapet, Prepa-
raty do czyszczenia podłóg, Preparaty do czyszczenia szkła, 
Preparaty do czyszczenia tkanin, Roztwory do czyszczenia 
szkieł okularów, Ściereczki nasączane detergentami, 
do czyszczenia, Środki do czyszczenia chromu, Środek 
do czyszczenia czajników, Ściereczki nasączone środkiem 
czyszczącym do czyszczenia okularów, Środki do czyszcze-
nia dywanów, Środki do czyszczenia obuwia [preparaty], 
Środki do czyszczenia pojazdów, Środki do czyszczenia tapi-
cerki, Środki nadające połysk do czyszczenia okien, Deter-
genty do samochodów, Preparaty czyszczące do samocho-
dów, Środki zapachowe do samochodów, Środki do polero-
wania samochodów, Środki do nadawania połysku samo-
chodom, Preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samo-
chodów, Spryskiwacze szyb samochodowych (płyny do -), 
Preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, Wosk 
karnauba do samochodów, Wosk samochodowy, Wosk 
do karoserii samochodów ze szczeliwem do farb, Szampony 
do mycia samochodów.

(210) 551723 (220) 2023 01 24
(731) BĄKOWSKA KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Psymierzalnia

(531) 27.05.01, 03.01.08, 29.01.12
(510), (511) 18 Okrycia dla psów, smycze dla psów, odzież 
dla psów, obroże dla psów, płaszcze przeciwdeszczowe 
dla psów domowych, ubranka dla zwierząt, 20 Koszyki dla 
psów, posłania dla psów, 21 Miski dla zwierząt domowych, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do produktów dla zwierząt domowych, 40 Usługi 
krawieckie, szycie odzieży na miarę.

(210) 551728 (220) 2023 01 24
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.30, 26.01.06, 26.11.08, 26.05.18
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, dra-
żetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Sub-
stancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu 
ludzi, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, kapsułek, 
drażetek, tabletek powlekanych, Leki dla ludzi, Pastylki do celów 
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki 
do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów farmaceutycz-
nych, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych.

(210) 551729 (220) 2023 01 24
(731) EKOINSTAL SD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.99, 01.15.05
(510), (511) 9 Bufory elektryczne, Elektryczne kable do łado-
wania, Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły sło-
neczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Generatory wiatrowe 
(turbiny wiatrowe) - urządzenia przetwarzające energię me-
chaniczną w energię elektryczną, Kable przewody elektryczne, 
Komórki fotowoltaiczne, Ładowarki do samochodów elek-
trycznych, Moduły fotowoltaiczne, Mobilne aplikacje, Aplikacje 
biurowe i biznesowe, Aplikacje do pobrania, 11 Automatyczne 
urządzenia do regulacji temperatury [zawory] do grzejników 
centralnego ogrzewania, Bojlery elektryczne do systemów 
centralnego ogrzewania, Chłodnice i podgrzewacze wody, 
Elektryczne klimatyzatory, Elektryczne podgrzewacze wody, 
Inteligentne żarówki, Klimatyzatory, Kolektory słoneczne do ce-
lów grzewczych, Kolektory słoneczne z rurowym systemem od-
prowadzania ciepła [wymienniki ciepła], Kotły, Kotły do spalania 
biomasy, Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły do instalacji 
grzewczych, Kotły grzewcze, Kotły wody gorącej, Miniaturowe 
żarówki oświetleniowe, Podgrzewacze ciepłej wody, Podgrze-
wacze wody na energię słoneczną, Pompy ciepła, Przenośne kli-
matyzatory, Rekuperatory ciepła, Urządzenia do przepływowe-
go podgrzewania wody, Urządzenia zasilające kotły grzewcze, 
Zasobniki ciepłej wody, Zbiorniki ciśnieniowe wody, Żarówki 
i akcesoria do nich, Żarówki oświetleniowe, Żarówki oświetle-
niowe LED, 43 Szkolenia personelu, Nauczanie i szkolenie, Or-
ganizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, Usługi 
szkoleniowe w zakresie sprzedaży.
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(210) 551737 (220) 2023 01 25
(731) SIKORA SEBASTIAN KOWAL POLSKA, Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grom Polska

(531) 01.15.03, 02.09.16, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.13, 26.04.14, 
27.05.01, 27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 7 Awaryjne generatory prądotwórcze, Spawarki, 
Automatyczne spawarki elektryczne, Spawarki plazmowe, 
Spawarki gazowe, Spawarki laserowe, Spawarki elektryczne, 
Spawarki do tworzyw sztucznych, Przecinarki łukowe, Przeci-
narki [obrabiarki], Pompy, kompresory i dmuchawy, 35 Usługi 
handlu detalicznego i hurtowego w zakresie: kompresorów, 
sprężarek, przecinarek, agregatów, Usługi w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transak-
cji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi reklamowe mają-
ce na celu promowanie handlu elektronicznego.

(210) 551744 (220) 2023 01 24
(731) KONARSKI MICHAŁ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVUS OPTYK

(531) 16.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontak-
towe, Okulary korekcyjne.

(210) 551761 (220) 2023 01 25
(731) PANTEON R. ŁAPIŃSKI, M. ŁAPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rukola

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Napoje na bazie 
piwa, Napoje bezalkoholowe, 43 Usługi restauracyjne, Pizze-
rie, Usługi świadczone przez bary bistro, Bary szybkiej obsłu-
gi [snack-bary], Usługi kawiarni, Usługi w zakresie prowadze-
nia cukierni, Usługi prowadzenia lodziarni, Usługi sprzedaży 
napojów i posiłków na wynos z przyczepy gastronomicznej 
[food track], Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie 

dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, Usługi  
cateringu zewnętrznego, Udostępnianie pomieszczeń 
na spotkania.

(210) 551764 (220) 2023 01 25
(731) HULTAJKA A.POPŁAWSKA M.ZIELIŃSKA SPÓŁKA 

JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HULTAJKA BAWIALNIA

(531) 02.05.01, 02.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 41 Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 551770 (220) 2023 01 25
(731) AMERICAN MEDICAL CLINIC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAY WOW MEDYCYNA ESTETYCZNA

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Salony piękności, chirurgia plastyczna, kliniki 
medyczne.

(210) 551776 (220) 2023 01 26
(731) INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 05.03.14, 24.01.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla leśnictwa, Środki che-
miczne dla ogrodnictwa, Środki chemiczne dla rolnictwa, 
Środki do konserwacji kwiatów, Środki do ochrony nasion, 
Karbolineum do ochrony roślin, Biostymulatory roślin, Prepa-
raty chemiczne do zapobiegania chorobom u roślin zbożo-
wych, Nawozy naturalne i organiczne, preparaty z mikroele-
mentów dla roślin, stymulatory wzrostu roślin, Diatomit, Na-
wozy, Obornik, Podłoża dla upraw bezglebowych [rolnictwo], 
Pokrycia humusowe, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
Preparaty z mikroelementów dla roślin, Gleba do upraw, Gli-
na porowata do hydroponicznej uprawy roślin [substrat], Do-
niczki torfowe dla ogrodnictwa, Klejące substancje do szcze-
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pienia drzew, Superfosfaty [nawozy], Środki do wypełniania 
ubytków w drzewach [leśnictwo], Wodorosty [nawóz], Wosk 
do szczepienia drzew, Żużel [nawóz], 5 Środki odstraszające 
owady, Środki odstraszające zwierzęta, Środki owadobój-
cze, Preparaty do niszczenia szkodników, Środki do tępienia 
szkodników, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, 
Preparaty do zwalczania insektów, Preparaty do odstrasza-
nia robactwa, Preparaty do niszczenia robactwa, Pestycydy, 
Fungicydy, Herbicydy, Biocydy, Preparaty chemiczne do le-
czenia chorób roślin zbożowych, Środki przeciw pasożytom, 
Środki przeciw roztoczom, Podłoża dla kultur bakteryjnych, 
Preparaty do tępienia ślimaków nagich, Preparaty do tępie-
nia larw, Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty do nisz-
czenia grzybów powodujących próchnienie drewna, Środki 
bakteriobójcze, Preparaty przeciwpasożytnicze, 35 Sprzedaż 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych środków dla ochrony, wzrostu, 
odżywiania roślin, nasion, nawozów naturalnych i organicz-
nych, środków odstraszających zwierzęta, Środków owado-
bójczych, do zwalczania i odstraszania owadów, Preparatów 
i artykułów do tępienia szkodników, Pestycydów, Preparatów 
do zwalczania insektów, Preparatów do odstraszania robac-
twa, Preparatów do niszczenia robactwa, Usługi w zakresie 
zamówień online, Usługi handlowe online, w ramach któ-
rych sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja 
odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy ryn-
kowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych.

(210) 551783 (220) 2023 01 26
(731) ALTO TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALTO
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Bizneso-
we usługi doradcze i konsultacyjne, Usługi w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, 
Pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, Usługi w zakresie fuzji 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie nabywania przed-
siębiorstw, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Przeprowa-
dzanie wycen przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Usługi 
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Usługi 
doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą 
w sektorze publicznym, Ocena możliwości w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Rachunkowość, księgowość i audyt, 
Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Usługi konsultingo-
we w zakresie księgowości podatkowej, Przygotowywanie 
rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, 
Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Sporzą-

dzanie sprawozdań finansowych, Doradztwo i konsultacje 
dotyczące zatrudnienia, Usługi w zakresie rozliczeń, Pomoc 
w zakresie marketingu, Wsparcie w dziedzinie komercjaliza-
cji produktów, Wycena firm, Wyceny handlowe, Doradztwo 
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 36 Informacja 
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie fi-
nansów, Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachun-
ków], Usługi w zakresie wyceny finansowej, Analizy finanso-
we, Ocena i wycena podatkowa, Doradztwo inwestycyjne, 
Usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, 45 Usługi 
prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, 
Audyty zgodności z prawem, Pomoc prawna przy tworze-
niu umów, Mediacje, Usługi w zakresie sporów sądowych, 
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi radców 
prawnych, Usługi adwokatów.

(210) 551787 (220) 2023 01 26
(731) SKOCZYLAS MAREK PURELAB, Kańczuga
(540) (znak słowny)
(540) Lactrio
(510), (511) 1 Bakterie [inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych], Bakterie probiotyczne do użytku w prze-
myśle spożywczym, Bakterie używane do produkcji żyw-
ności, Preparaty bakteryjne do użytku w przemyśle spo-
żywczym, Preparaty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, 
Preparaty bakteryjne do celów rolniczych, Preparaty bak-
teryjne do użytku w leśnictwie, Preparaty bakteriologiczne 
do użytku w ogrodnictwie, Preparaty bakteryjne, inne niż 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakte-
ryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, 
Preparaty zawierające bakterie do oczyszczania wody, Pro-
biotyczne preparaty bakteryjne [inne niż do celów medycz-
nych], Produkty bakteryjne [inne niż do celów medycznych 
i weterynaryjnych], Substancje bakteryjne do użytku na-
ukowego, Substancje bakteryjne do użytku w przemyśle, 
Zestawy diagnostyczne złożone z receptorów próbek i od-
czynników do wykrywania obecności wybranych bakterii, 
Preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, Prepara-
ty bakteriologiczne, inne niż do użytku medycznego i wete-
rynaryjnego, Preparaty bakteriologiczne, inne niż do celów 
medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne 
do octowania, Preparaty bakteriologiczne do użytku w rol-
nictwie, Suplementy chemiczne wykorzystywane do pro-
dukcji witamin, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt, 
Lecznicze napoje mineralne, Napoje dla niemowląt, Napoje 
elektrolityczne do celów medycznych, Napoje na bazie so-
ków owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów 
medycznych, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje wi-
taminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów 
medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje 
z mleka słodowego do celów medycznych, Napoje z sarsa-
parillą [lecznicze], Napoje zastępujące elektrolity do celów 
medycznych, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Her-
bata ziołowa [napoje lecznicze], Probiotyki (suplementy), 
Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom 
wywoływanym przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne 
do leczenia chorób wywoływanych przez bakterie, Prepa-
raty farmaceutyczne do zapobiegania schorzeniom wywo-
ływanym przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne do le-
czenia schorzeń wywoływanych przez bakterie, Preparaty 
bakteriobójcze [inne niż mydło], Czynniki immunoterapeu-
tyczne do infekcji bakteryjnych, Detergenty bakteriobójcze, 
Podłoża dla kultur bakteryjnych, Preparaty bakteriologiczne 
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do celów medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakte-
riologiczne do celów medycznych, Preparaty bakteriologicz-
ne do celów weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne 
do użytku farmaceutycznego, Preparaty bakteryjne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne 
do celów weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów 
medycznych, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku 
weterynaryjnego, Preparaty weterynaryjne do leczenia za-
każeń bakteryjnych jelit, Probiotyczne preparaty bakteryjne 
do użytku medycznego, Środki do usuwania bakterii, Środki 
bakteriobójcze, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy die-
ty, Suplementy dietetyczne zawierające luteinę, Suplementy 
dietetyczne koenzymu Q10, Suplementy dietetyczne i od-
żywcze, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniające 
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Nutraceu-
tyki do stosowania jako suplementy diety, Naturalne suple-
menty diety do leczenia klaustrofobii, Mineralne suplementy 
odżywcze, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne 
suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, 
Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, Białkowe su-
plementy dla zwierząt, Białkowe suplementy diety, Batony 
zawierające suplementy odżywcze, 29 Napoje zawierające 
bakterie kwasu mlekowego.

(210) 551788 (220) 2023 01 26
(731) BULSKI TOMASZ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) velab

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Rolety zewnętrzne metalowe, 20 Rolety  
wewnętrzne, 24 Moskitiery.

(210) 551791 (220) 2023 01 26
(731) NAWROCKI MATEUSZ MIXFOTO, Łask
(540) (znak słowny)
(540) Ulanzi
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kamery wideo, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: pokrow-
ce na kamery, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kamery akcji, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: urządzenia 
audiowizualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia do reje-
strowania i odtwarzania obrazu, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: futerały do telefo-
nów komórkowych z materiału lub z materiałów tekstylnych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub 
z imitacji skóry, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: futerały dopasowane do telefo-
nów komórkowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: futerały dopasowane kształ-
tem do aparatów fotograficznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: futerały na karty 
pamięci, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: futerały na obiektywy, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: futerały 
na przyrządy fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: futerały na przyrządy 
i aparaturę fotograficzną, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-

zane z następującymi produktami: futerały na urządzenia 
fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: futerały na urządzenia kinematogra-
ficzne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: futerały na urządzenia optyczne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: fute-
rały przystosowane do aparatów fotograficznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: futerały przystosowane na aparaty fotograficzne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: aparatura fotograficzna, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: fotograficzne lampy 
błyskowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: statywy do aparatów fotograficznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: bezlusterkowe aparaty fotograficzne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: cyfrowe aparaty fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: karty pamięci 
do aparatów fotograficznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kuwety fotograficz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: lampy błyskowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: migawki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: mocowania obiektywów do aparatu fotograficznego, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: obiektywy do aparatów fotograficznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
obiektywy do aparatów fotograficznych w smartfonach, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: obiektywy fotograficzne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: obudowy apara-
tów fotograficznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: osłony do aparatów fotogra-
ficznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: pokrowce na aparaty fotograficzne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
reflektory do użytku w fotografii, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: samowyzwala-
cze do aparatów fotograficznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: soczewki foto-
graficzne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: sprzęt fotograficzny, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: staty-
wy do aparatów fotograficznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: stojaki do apara-
tów fotograficznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: szpule, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: trójnogi 
do aparatów fotograficznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: uchwyty do apara-
tów fotograficznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia fotograficzne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia i przyrządy fotograficzne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wyzwala-
cze migawek do aparatów fotograficznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: źródła 
światła jako lampy błyskowe do celów fotograficznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pierścienie pośrednie do mocowania obiektywów 
do aparatów fotograficznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pierścienie przejścio-
we do obiektywów aparatów fotograficznych, Usługi sprze-
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daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
przysłony, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: wyzwalacze migawki, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: lampy 
ciemniowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: magazynki na klisze do aparatów fo-
tograficznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: paski do aparatów fotograficznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: paski do noszenia aparatów fotograficznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: obiektywy do kamer wideo, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: osłona na kamerę, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: uchwyty do kamer montowanych do kasków, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia do montowania kamer, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: stojaki 
do kamer wideo, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: monopody na kamery, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ada-
ptery, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: adaptery telefoniczne, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: uchwyty 
na telefony komórkowe, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: uchwyty w kształcie pier-
ścienia do telefonów komórkowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: uchwyty do-
stosowane do telefonów komórkowych i smartfonów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: mikrofony, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: stojaki do mikrofonów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: mikrofony do urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: drony, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: drony wyposażone w kamerę, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kamery wideo, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: pokrowce na kamery, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: kamery 
akcji, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z mate-
riałów tekstylnych, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: futerały do telefonów komórko-
wych ze skóry lub z imitacji skóry, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: futerały dopasowane 
do telefonów komórkowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: futerały dopasowane 
kształtem do aparatów fotograficznych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: futerały na kar-
ty pamięci, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: futerały na obiektywy, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: futerały 
na przyrządy fotograficzne, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: futerały na przyrządy 
i aparaturę fotograficzną, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: futerały na urządzenia foto-
graficzne, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: futerały na urządzenia kinematograficzne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: futerały na urządzenia optyczne, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: futerały 

przystosowane do aparatów fotograficznych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: futerały 
przystosowane na aparaty fotograficzne, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: futerały 
przystosowane na sprzęt fotograficzny, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: aparatura foto-
graficzna, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: fotograficzne lampy błyskowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: statywy 
do aparatów fotograficznych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: bezlusterkowe apa-
raty fotograficzne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: cyfrowe aparaty fotograficzne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: karty pamięci do aparatów fotograficznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kuwety fotograficzne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: lampy błyskowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: migawki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: mocowania obiektywów do aparatu fotograficzne-
go, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: obiektywy do aparatów fotograficznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
obiektywy do aparatów fotograficznych w smartfonach, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: obiektywy fotograficzne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: obudowy aparatów 
fotograficznych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: osłony do aparatów fotograficznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: pokrowce na aparaty fotograficzne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: reflekto-
ry do użytku w fotografii, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: samowyzwalacze do apara-
tów fotograficznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: soczewki fotograficzne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
sprzęt fotograficzny, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: statywy do aparatów fotogra-
ficznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: stojaki do aparatów fotograficznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
szpule, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: trójnogi do aparatów fotograficznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
uchwyty do aparatów fotograficznych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: urządzenia fo-
tograficzne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: urządzenia i przyrządy fotograficzne, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
wyzwalacze migawek do aparatów fotograficznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
źródła światła jako lampy błyskowe do celów fotograficz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: pierścienie pośrednie do mocowania obiekty-
wów do aparatów fotograficznych, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: pierścienie przej-
ściowe do obiektywów aparatów fotograficznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
przysłony, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: wyzwalacze migawki, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: lampy ciem-
niowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: magazynki na klisze do aparatów fotograficz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: paski do aparatów fotograficznych, Usługi han-
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dlu hurtowego związane z następującymi produktami: paski 
do noszenia aparatów fotograficznych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: obiektywy 
do kamer wideo, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: osłona na kamerę, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: uchwyty 
do kamer montowanych do kasków, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: urządzenia 
do montowania kamer, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: stojaki do kamer wideo, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
monopody na kamery, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: adaptery, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: adaptery tele-
foniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: uchwyty na telefony komórkowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
uchwyty w kształcie pierścienia do telefonów komórkowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: uchwyty dostosowane do telefonów komórko-
wych i smartfonów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: mikrofony, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: stojaki 
do mikrofonów, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: mikrofony do urządzeń telekomunika-
cyjnych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: drony, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: drony wyposażone w kamerę, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: części i akcesoria do dronów, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: części i akceso-
ria do dronów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: akcesoria do kamer, telefonów 
i aparatów, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: akcesoria do kamer, telefonów i aparatów.

(210) 551796 (220) 2023 01 26
(731) BARWIŃSKI JAN STUDIO FOTO  

VIDEO FOTO CYFERKA, Malbork
(540) (znak słowny)
(540) FOTO CYFERKA
(510), (511) 41 Produkcja nagrań audio i video oraz usługi 
fotograficzne, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi biblioteki foto-
graficznej, Usługi obrazowania fotograficznego za pośred-
nictwem drona.

(210) 551806 (220) 2023 01 27
(731) KONTAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z: 
telefonami, smartwatchami, słuchawkami, etui na telefony 
komórkowe, kablami do przewodzenia sygnału dla urządzeń 
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, ładowar-
kami, ochraniaczami na ekrany telefonów komórkowych, 
osłonami do ekranów telefonów komórkowych w formie fo-
lii, uchwytami na telefony komórkowe, głośnikami bezprze-
wodowymi, słuchawkami, komputerami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z: telefonami, smartwatchami, słuchaw-

kami, etui na telefony komórkowe, kablami do przewodzenia 
sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i teleko-
munikacji, ładowarkami, ochraniaczami na ekrany telefonów 
komórkowych, osłonami do ekranów telefonów komórko-
wych w formie folii, uchwytami na telefony komórkowe, gło-
śnikami bezprzewodowymi, słuchawkami, komputerami.

(210) 551810 (220) 2023 01 26
(731) E. & J. GALLO WINERY, Modesto, US
(540) (znak słowny)
(540) CARLO ROSSI SMAKUJ CHWILE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 551835 (220) 2023 01 27
(731) PERFECTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Esstilo

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 19 Drzwi drewniane, Drzwi niemetalowe, 
Niemetalowe ościeżnice do drzwi, Niemetalowe futryny 
do drzwi, Drzwi z imitacji drewna, Drzwi z tworzyw sztucz-
nych, Skrzydła drzwiowe modułowe niemetalowe, Skrzydła 
drzwiowe szklane, Skrzydła drzwiowe z tworzyw sztucz-
nych, Drzwi antywłamaniowe niemetalowe, 20 Prowadnice 
niemetalowe do drzwi przesuwnych, Niemetalowe szyny 
do drzwi przesuwnych.

(210) 551841 (220) 2023 01 27
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA, 

Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) ShNK
(510), (511) 9 Bloki połączeniowe [kable elektryczne], Bloki 
do rozprowadzania prądu elektrycznego, Złączki [elektrycz-
ność], Złączki do przewodów [elektryczność], Terminale  
odgałęźne.

(210) 551842 (220) 2023 01 27
(731) ZVIROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ZVIROPOLIS
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży 
hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem auto-
matów sprzedających, usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w tym za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych i sieci komputerowej oraz przy wykorzystaniu 
telewizji w związku produktami dla zwierząt domowych, dez-
odorantami dla ludzi i zwierząt oraz zwierzętami żywymi, Usługi 
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw], Skomputeryzowane zarządzanie 
dokumentacją i aktami medycznymi, 43 Hotele dla zwierząt, 
Usługi schroniska dla zwierząt, 44 Usługi weterynaryjne, Usłu-
gi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Udostępnianie zwierząt 
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towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, Tępienie 
szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], Poradnictwo 
zdrowotne dla zwierząt i zwierząt domowych, Badanie wete-
rynaryjne, Zdalny monitoring danych medycznych na potrzeby 
diagnostyki i leczenia weterynaryjnego, Doradztwo w zakresie 
żywienia i odżywiania, Usługi analiz medycznych do celów dia-
gnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria me-
dyczne, Usługi w zakresie szczepień, Usługi zarządzania dziką 
fauną i florą, Usługi oceny zdrowia, Salony piękności, Szpitale, 
Usługi ortodontyczne, Usługi centrum zdrowia, Placówki rekon-
walescencji, Usługi optyczne, Usługi psychologów, Usługi w za-
kresie medycyny regeneracyjnej, Usług sanatoriów, Wypożycza-
nie sprzętu medycznego, Wypożyczanie instalacji sanitarnych, 
Hodowla zwierząt, Usługi dentystyczne, Porady w zakresie 
farmakologii, 45 Opieka nad zwierzętami domowymi [pod nie-
obecność właściciela], Usługi w zakresie adopcji zwierząt, Usługi 
wyprowadzania psów, Usługi pogrzebowe.

(210) 551843 (220) 2023 01 27
(731) STASSEN EXPORTS (PVT) LTD., Kolombo, LK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stassen

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.01.01, 
26.01.12

(510), (511) 30 Herbata.

(210) 551852 (220) 2023 01 27
(731) ZIELIŃSKA NIKOLA, Janiszew
(540) (znak słowny)
(540) NIKI
(510), (511) 41 Występy muzyczne i piosenkarskie, Usługi 
rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, Dostarczanie 
rozrywki w postaci nagranej muzyki, Nagrywanie muzyki, 
Usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, 
Usługi artystów estradowych.

(210) 551855 (220) 2023 01 28
(731) SZUBA MICHAŁ, Prusy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M SZ SZRON

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.17
(510), (511) 33 Wódka.

(210) 551856 (220) 2023 01 28
(731) STAROPIĘTKA DARIUSZ, Gdynia
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 26.13.25, 26.05.04, 26.05.08, 01.01.01, 01.01.02, 
01.01.10

(510), (511) 41 Publikowanie multimedialne magazynów, 
czasopism i gazet, Publikowanie tekstów, Pisanie i publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publi-
kowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej.

(210) 551857 (220) 2023 01 28
(731) STAROPIĘTKA DARIUSZ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Rainbow Star
(510), (511) 41 Publikowanie multimedialne magazynów, 
czasopism i gazet, Publikowanie tekstów, Pisanie i publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
czasopism, Publikowanie czasopism internetowych, Publiko-
wanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism 
w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej.

(210) 551864 (220) 2023 01 29
(731) WYDAWNICTWO DIAMENTY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAMENTY WYDAWNICTWO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.04.01, 26.04.03, 
20.07.02, 17.02.01, 17.02.02

(510), (511) 9 Treści do pobrania i utrwalone na nośnikach, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, mul-
timedialne i fotograficzne, 16 Dzieła sztuki oraz figurki z pa-
pieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały druko-
wane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 
Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
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sztucznych, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 551880 (220) 2023 01 27
(731) XTREME SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulistrowiczki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H6

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.02, 
27.07.21

(510), (511) 41 Organizowanie sportowych obozów, zawo-
dów i tras wyścigów.

(210) 551890 (220) 2023 01 30
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MÖLLER’S O!MEGA...

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 24.17.02, 24.17.04
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(210) 551903 (220) 2023 01 30
(731) WRÓBLEWSKI JACEK SPECBRANDS.PL, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #htl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 24.17.25
(510), (511) 25 Odzież, Mundury, Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Skarpety, Nakrycia głowy, Obuwie, Ręka-
wiczki, Szelki, Paski, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz 
pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej oraz innych środków komunikacji w zakresie towarów: 
apteczki pierwszej pomocy, apteczki przenośne, noże, 
noże myśliwskie, nożyce, nożyczki, kamizelki kuloodporne, 
ratunkowe i ochronne, hełmy i kaski ochronne, kombinezo-
ny ochronne, rękawice ochronne, odzież chroniąca przed 
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, okulary, go-
gle i maski ochronne, nakolanniki i nałokietniki ochronne, 
pasy ratunkowe, pakiety ratunkowe do ratowania życia, 

słuchawki na uszy, kompasy, opaski, opaski uciskowe i za-
ciskowe, uchwyty na opaski uciskowe i zaciskowe, latarki, 
latarki kieszonkowe, latarki czołowe, futerały na broń, kabu-
ry na broń, pasy naramienne do broni (również z nabojami), 
pasy na amunicję, pasy taktyczne, pasy operacyjne do no-
szenia broni, pasy operacyjno-taktyczne do noszenia broni, 
ładownice na pas do magazynku broni krótkiej, litografie, 
litograficzne dzieła sztuki, grafiki, obrazy, torby, plecaki, tor-
by i plecaki myśliwskie, torby i plecaki sportowe, torby i ple-
caki turystyczne, chlebaki na ramię, sakwy, torby i worki 
myśliwskie, naramienniki i pasy skórzane, sakwy i sakiewki 
ze skóry, paski wojskowe, naszywki, odzież, mundury, bie-
lizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, skarpety, nakrycia 
głowy, obuwie, wyroby pończosznicze, skarpety, kamizel-
ki, mundury, odzież wodoodporna, kominiarki, rękawiczki, 
szelki, paski, tarcze strzelnicze, rzutki strzelnicze, nagolenni-
ki i nakolanniki, bransolety, bransoletki i opaski, silikonowe 
bransolety, bransoletki i opaski, 41 Usługi w zakresie oświa-
ty [nauczanie], Organizowanie i prowadzenie platform 
szkoleniowych online, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie: warsztatów [szkolenie], konferencji, kongresów, semi-
nariów i sympozjów, Usługi szkoleniowe zapewnianie przy 
pomocy symulatorów, Badania edukacyjne, Doradztwo 
zawodowe, Informacja o edukacji, Kształcenie praktyczne 
[pokazy].

(210) 551904 (220) 2023 01 30
(731) WRÓBLEWSKI JACEK SPECBRANDS.PL, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) #HTL
(510), (511) 25 Odzież, Mundury, Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Skarpety, Nakrycia głowy, Obuwie, Ręka-
wiczki, Szelki, Paski, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz 
pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej oraz innych środków komunikacji w zakresie towarów: 
apteczki pierwszej pomocy, apteczki przenośne, noże, 
noże myśliwskie, nożyce, nożyczki, kamizelki kuloodporne, 
ratunkowe i ochronne, hełmy i kaski ochronne, kombinezo-
ny ochronne, rękawice ochronne, odzież chroniąca przed 
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, okulary, go-
gle i maski ochronne, nakolanniki i nałokietniki ochronne, 
pasy ratunkowe, pakiety ratunkowe do ratowania życia, 
słuchawki na uszy, kompasy, opaski, opaski uciskowe i za-
ciskowe, uchwyty na opaski uciskowe i zaciskowe, latarki, 
latarki kieszonkowe, latarki czołowe, futerały na broń, kabu-
ry na broń, pasy naramienne do broni (również z nabojami), 
pasy na amunicję, pasy taktyczne, pasy operacyjne do no-
szenia broni, pasy operacyjno-taktyczne do noszenia broni, 
ładownice na pas do magazynku broni krótkiej, litografie, 
litograficzne dzieła sztuki, grafiki, obrazy, torby, plecaki, tor-
by i plecaki myśliwskie, torby i plecaki sportowe, torby i ple-
caki turystyczne, chlebaki na ramię, sakwy, torby i worki 
myśliwskie, naramienniki i pasy skórzane, sakwy i sakiewki 
ze skóry, paski wojskowe, naszywki, odzież, mundury, bie-
lizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, skarpety, nakrycia 
głowy, obuwie, wyroby pończosznicze, skarpety, kamizel-
ki, mundury, odzież wodoodporna, kominiarki, rękawiczki, 
szelki, paski, tarcze strzelnicze, rzutki strzelnicze, nagolenni-
ki i nakolanniki, bransolety, bransoletki i opaski, silikonowe 
bransolety, bransoletki i opaski, 41 Usługi w zakresie oświa-
ty [nauczanie], Organizowanie i prowadzenie platform 
szkoleniowych online, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie: warsztatów [szkolenie], konferencji, kongresów, semi-
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nariów i sympozjów, Usługi szkoleniowe zapewnianie przy 
pomocy symulatorów, Badania edukacyjne, Doradztwo 
zawodowe, Informacja o edukacji, Kształcenie praktyczne 
[pokazy].

(210) 551926 (220) 2023 01 31
(731) MBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Develop-Polska
(510), (511) 9 Urządzenia do kopiowania, Drukarki, Samo-
dzielne urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje ko-
piarki i faksu, Kopiarki cyfrowe kolorowe, Drukarki kompute-
rowe, Drukarki wielofunkcyjne [MFP].

(210) 551927 (220) 2023 01 31
(731) WAWSZCZAK KATARZYNA JOHN 44 BARBER, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOHN 44 BARBER

(531) 02.01.01, 02.01.23, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.11, 27.05.15, 27.07.01

(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji uro-
dy ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,  
Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Usługi męskich salonów  
fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich.

(210) 551928 (220) 2023 01 31
(731) DAREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tuszyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAU RA BIAGGI

(531) 29.01.12, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia, Paski z imitacji skóry,  
Aktówki, Artykuły podróżne [walizki, torby], futerały na do-
kumenty, Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe],  
Kosmetyczki (bez wyposażenia), Etui z imitacji skóry, Podróż-
ne torby na ubranie, Walizy podróżne, Walizy, Walizki skórzane, 
Walizki podróżne.

(210) 551946 (220) 2023 01 31
(731) MBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) (znak słowny)
(540) Fabryka Marzeń
(510), (511) 41 Produkcja nagrań audio i video oraz usługi 
fotograficzne, Edycja zdjęć, Fotografia, Usługi fotografów, 
Montaż filmów fotograficznych, Fotoreportaże, Kompozycje 
fotograficzne na rzecz innych, Fotografia portretowa.

(210) 551951 (220) 2023 01 31
(731) CUDOTWÓRNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) Cudotwórnia
(510), (511) 28 Gry, Gry - łamigłówki, Gry quizowe, Gry to-
warzyskie na przyjęcia, 35 Organizacja wydarzeń komer-
cyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Organizowanie imprez, wy-
staw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, Reklama i marketing, Usługi sprzedaży 
hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem 
Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: gry, 
gry - łamigłówki, gry quizowe, gry towarzyskie na przyjęcia, 
41 Organizowanie warsztatów, Organizowanie rozrywki, 
Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie 
gier i konkursów, Organizowanie pokazów na żywo, Or-
ganizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie 
rozrywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie konkursów 
w zakresie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie spo-
tkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i prowadze-
nie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Orga-
nizacja imprez rozrywkowych, Zapewnianie imprez rekre-
acyjnych, Planowanie specjalnych imprez, Organizowanie 
imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, 
Usługi organizowania quizów, Usługi gier online, Usługi 
rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom online, Gry 
oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, Pro-
wadzenie zajęć, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pro-
wadzenie parków rozrywki, Prowadzenie imprez kultural-
nych, Organizowanie i prowadzenie zawodów, Planowanie 
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Usługi rozrywkowe 
w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, 
Zapewnianie gier, Zapewnianie rozrywki online, Zapewnia-
nie rozrywki na żywo, Escape room [rozrywka], Organizacja 
zajęć, Organizacja szkoleń, Organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, Organizacja atrakcji na obozach letnich, 
Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
Organizacja quizów, gier i zawodów.

(210) 551952 (220) 2023 01 31
(731) CUDOTWÓRNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cudotwórnia
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(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Gry, Gry - łamigłówki, Gry quizowe, Gry towa-
rzyskie na przyjęcia, 35 Organizacja wydarzeń komercyjnych, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Prezento-
wanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
Reklama i marketing, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, 
wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż 
on-line) towarów obejmujących: gry, gry - łamigłówki, gry 
quizowe, gry towarzyskie na przyjęcia, 41 Organizowanie 
warsztatów, Organizowanie rozrywki, Organizowanie spek-
takli rozrywkowych, Organizowanie gier i konkursów, Or-
ganizowanie pokazów na żywo, Organizowanie spotkań 
z dziedziny edukacji, Organizowanie rozrywki wizualnej 
i muzycznej, Organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozryw-
ki, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edu-
kacji, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozryw-
kowych i sportowych, Organizacja imprez rozrywkowych, 
Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Planowanie specjalnych 
imprez, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie 
imprez rekreacyjnych, Usługi organizowania quizów, Usługi 
gier online, Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki stru-
mieniom online, Gry oferowane w systemie on-line z sieci 
komputerowej, Prowadzenie zajęć, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Prowadzenie parków rozrywki, Prowadzenie im-
prez kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie zawodów, 
Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Usługi 
rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez roz-
rywkowych, Zapewnianie gier, Zapewnianie rozrywki online, 
Zapewnianie rozrywki na żywo, Escape room [rozrywka], 
Organizacja zajęć, Organizacja szkoleń, Organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, Organizacja atrakcji na obozach 
letnich, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozryw-
kowych, Organizacja quizów, gier i zawodów.

(210) 551968 (220) 2023 02 01
(731) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TIME TO RIFF
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Administrowanie programami lojalnościowymi 
i motywacyjnymi, Administrowanie programów lojalnościo-
wych obejmujących zniżki lub zachęty, Obsługa programów 
lojalnościowych, Organizacja, prowadzenie i nadzorowa-
nie programów lojalnościowych dla klientów i programów 
motywacyjnych, Organizowanie i zarządzanie programami 
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i pro-
gramami lojalnościowymi, Organizowanie konsumenckich 
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizo-
wanie programów lojalnościowych do celów handlowych, 
promocyjnych lub reklamowych, Organizowanie, prowa-
dzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla 
klientów, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem progra-
mów lojalnościowych dla klientów, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart 
lojalnościowych, Usługi programów lojalnościowych dla ce-
lów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Usługi 
w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących 
lojalności klientów, Zarządzanie programami lojalnościowy-
mi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie pro-

gramami lojalności klientów i programami motywacyjny-
mi, Zarządzanie programami lojalnościowymi, Organizacja 
konkursów w celach reklamowych, 36 Wydawanie bonów 
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 
Emisja bonów wartościowych w związku z programami mo-
tywacyjnymi, Emisja bonów wartościowych, Emisja bonów 
wartościowych w ramach programu członkowskiego dla 
klientów, Emisja bonów wartościowych jako nagroda za lo-
jalność klienta, Emisja talonów, kuponów i bonów wartościo-
wych, 38 Komunikacja za pośrednictwem telefonów komór-
kowych, 41 Organizowanie i prowadzenie loterii.

(210) 551969 (220) 2023 01 31
(731) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POINT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 9 Drukarka fiskalna.

(210) 551972 (220) 2023 02 01
(731) DUBOWSKI LESZEK GABINET WETERYNARYJNY  

LEK. WET. LESZEK DUBOWSKI, Mełno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VetPuls

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 18 Obroże dla kotów, Obroże dla psów, Obro-
że dla zwierząt, Obroże dla zwierząt domowych, Odzież dla 
psów, Odzież dla zwierząt, Odzież dla zwierząt domowych, 
Okrycia dla kotów, Okrycia dla psów, Okrycia dla zwierząt, 
Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, Smycze dla zwierząt 
domowych, Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka dla zwie-
rząt, Worki do karmienia zwierząt, 20 Posłania dla kotów, Posła-
nia dla psów, 31 Karmy dla kotów, Karmy i pasze dla zwierząt, 
Artykuły jadalne do żucia dla psów, Artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla szczeniąt, Artykuły spo-
żywcze dla zwierząt gospodarskich, Artykuły spożywcze dla 
zwierząt mlecznych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwie-
rząt domowych, Jadalne produkty do żucia dla zwierząt do-
mowych, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Karma 
dla kotów, Karma dla psów, Karmy w puszce przeznaczone 
dla kotów, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Kości 
dla psów, Kości do żucia dla psów, Kości i pałeczki jadalne dla 
zwierząt domowych, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Napo-
je dla zwierząt, Pokarm dla chomików, Pokarm dla ptaków, 
Pokarm dla zwierząt udomowionych, Pokarm dla zwierząt 
domowych w formie gryzaków, 35 Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Dystrybucja drukowanych 
materiałów reklamowych, Dystrybucja broszur reklamowych, 
Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weteryna-
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ryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z paszą dla zwierząt, 44 Doradztwo w zakresie pomocy me-
dycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel 
medyczny, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi w zakresie pielę-
gnacji zwierząt, Opieka nad zwierzętami, Zabiegi higieniczne 
dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Zabiegi pielę-
gnacyjne zwierząt domowych.

(210) 551984 (220) 2023 02 01
(731) KOZACZKO DOMINIK GROMOBRODY, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gromobrody

(531) 02.01.01, 02.09.12, 27.05.01
(510), (511) 16 Komiksy, Komiksy [książki], 41 Edukacja, 
42 Programowanie komputerów.

(210) 551988 (220) 2023 02 01
(731) GRYSZKIEWICZ JULIA ECO-DOMKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pretty pet

(531) 03.01.08, 03.01.20, 03.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt.

(210) 551990 (220) 2023 02 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VIKKING KTS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Biała Podlaska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIKKING COMPOSITE DOORS & REAL  

WOOD WINDOWS

(531) 24.09.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 19 Drzwi niemetalowe, Okna niemetalowe, Pro-
file niemetalowe dla budownictwa, Niemetalowe ościeżnice 
do drzwi, Niemetalowe ościeżnice do okien, Niemetalowe 
okładziny na okna i drzwi, Listwy niemetalowe dla budow-
nictwa, Niemetalowe płyty okładzinowe dla budownictwa.

(210) 551991 (220) 2023 02 01
(731) WOLLENSZLEGER RADOSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) optyk na solcu

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Okulary, Okulary polaryzacyjne, Okulary 
optyczne, Okulary korekcyjne, Okulary [optyka], Ochronne 
okulary, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary powiększające, 
Okulary ochronne, Soczewki okularowe, Przyrządy zawiera-
jące okular, 44 Usługi okulistyczne, Usługi medyczne.

(210) 551992 (220) 2023 02 01
(731) NOHO SIGNATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DM 10

(531) 07.03.02, 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie pro-
jektów budowlanych, 36 Finansowanie projektów budowla-
nych, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie 
projektów, Finansowanie projektów rozwojowych, Przygo-
towywanie raportów finansowych związanych z finansowa-
niem projektów budowlanych, Usługi doradztwa związane 
z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakre-
su infrastruktury, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nierucho-
mości], 37 Budowanie nieruchomości, Budowanie domów, 
Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad robotami 
budowlanymi, Nadzór budowlany, Budownictwo, Usługi do-
radztwa budowlanego, 42 Planowanie budowy nieruchomo-
ści, Planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży 
detalicznej, Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie pro-
jektów technicznych, Planowanie projektów technicznych 
w dziedzinie inżynierii, Planowanie [projektowanie] biurow-
ców wielopiętrowych, Planowanie projektu, Planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, Planowanie [projektowanie] 
restauracji, Projektowanie i planowanie techniczne instalacji 
do ogrzewania, Projektowanie i planowanie techniczne sys-
temów kanalizacyjnych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Pro-
jektowanie urbanistyczne, Usługi inżynieryjne, Planowanie  
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] biur.

(210) 551993 (220) 2023 02 01
(731) NOHO INVESTMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRONOWICE  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LINDEGO 2 NOHO

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 27.07.21, 27.05.08, 27.01.25
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, 36 Finansowanie projektów 
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie projektów, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Przygotowywanie raportów finansowych związanych 
z finansowaniem projektów budowlanych, Usługi doradz-
twa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz 
projektów z zakresu infrastruktury, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], 37 Budowanie nieruchomości,  
Budowanie domów, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nad-
zór nad robotami budowlanymi, Nadzór budowlany, Budow-
nictwo, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Planowanie bu-
dowy nieruchomości, Planowanie i projektowanie pomiesz-
czeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projektowanie 
kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, 
Planowanie projektów technicznych, Planowanie projektów 
technicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie [projekto-
wanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie [projektowa-
nie] budynków, Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie 
projektu, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, 
Planowanie [projektowanie] restauracji, Projektowanie i pla-
nowanie techniczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie 
i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, Pro-
jektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie urbanistyczne, 
Usługi inżynieryjne.

(210) 551994 (220) 2023 02 01
(731) NOHO INVESTMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRONOWICE  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LINDEGO 2

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.01.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.07.01
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, 36 Finansowanie projek-
tów budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie projektów, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Przygotowywanie raportów finansowych związanych 
z finansowaniem projektów budowlanych, Usługi doradz-
twa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz 
projektów z zakresu infrastruktury, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 

bankowość, nieruchomości], 37 Budowanie nieruchomości, 
Budowanie domów, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór budowlany, Bu-
downictwo, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Planowanie 
budowy nieruchomości, Planowanie i projektowanie po-
mieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projekto-
wanie kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszka-
niowych, Planowanie projektów technicznych, Planowanie 
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie 
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie 
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
biur, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne [pro-
jektowanie] wnętrz, Planowanie [projektowanie] restauracji, 
Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrze-
wania, Projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie urbanistyczne, Usługi inżynieryjne.

(210) 551995 (220) 2023 02 01
(731) NOHO INVESTMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRONOWICE  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LINDEGO 2 NOHO

(531) 27.05.01, 27.07.21, 26.11.03, 26.11.08, 27.01.25, 27.05.08
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, 36 Finansowanie projektów 
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie projektów, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Przygotowywanie raportów finansowych związanych 
z finansowaniem projektów budowlanych, Usługi doradz-
twa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz 
projektów z zakresu infrastruktury, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], 37 Budowanie nieruchomości, 
Budowanie domów, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór budowlany, Bu-
downictwo, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Planowanie 
budowy nieruchomości, Planowanie i projektowanie po-
mieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projekto-
wanie kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszka-
niowych, Planowanie projektów technicznych, Planowanie 
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie 
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie 
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
biur, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne [pro-
jektowanie] wnętrz, Planowanie [projektowanie] restauracji, 
Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrze-
wania, Projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie urbanistyczne, Usługi inżynieryjne.



64 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT9/2023

(210) 551996 (220) 2023 02 01
(731) NOHO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOGILSKA SPÓŁKA JAWNA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MŁYNY MOGILSKA NOHO

(531) 27.05.01, 26.07.25, 26.03.23, 29.01.07
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, 36 Finansowanie projektów 
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie projektów, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Przygotowywanie raportów finansowych związanych 
z finansowaniem projektów budowlanych, Usługi doradz-
twa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz 
projektów z zakresu infrastruktury, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], 37 Budowanie nieruchomości, 
Budowanie domów, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór budowlany, Bu-
downictwo, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Planowanie 
budowy nieruchomości, Planowanie i projektowanie po-
mieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projekto-
wanie kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszka-
niowych, Planowanie projektów technicznych, Planowanie 
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie 
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie 
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
biur, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne [pro-
jektowanie] wnętrz, Planowanie [projektowanie] restauracji, 
Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrze-
wania, Projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie urbanistyczne, Usługi inżynieryjne.

(210) 551997 (220) 2023 02 01
(731) NOHO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOGILSKA SPÓŁKA JAWNA, 
Kraków

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.07.02, 29.01.07
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, 36 Finansowanie projektów 
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie projektów, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Przygotowywanie raportów finansowych związanych 
z finansowaniem projektów budowlanych, Usługi doradz-
twa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz 
projektów z zakresu infrastruktury, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], 37 Budowanie nieruchomości, 
Budowanie domów, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór budowlany, Bu-
downictwo, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Planowanie 
budowy nieruchomości, Planowanie i projektowanie po-
mieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projekto-
wanie kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszka-
niowych, Planowanie projektów technicznych, Planowanie 
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie 
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie 
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
biur, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne [pro-
jektowanie] wnętrz, Planowanie [projektowanie] restauracji, 
Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrze-
wania, Projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie urbanistyczne, Usługi inżynieryjne.

(210) 551998 (220) 2023 02 01
(731) NOHO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOGILSKA SPÓŁKA JAWNA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MŁYNY MOGILSKA NOHO

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, 36 Finansowanie projektów 
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie projektów, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Przygotowywanie raportów finansowych związanych 
z finansowaniem projektów budowlanych, Usługi doradztwa 
związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projek-
tów z zakresu infrastruktury, Pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], 37 Budowanie nieruchomości, Budowanie 
domów, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad 
robotami budowlanymi, Nadzór budowlany, Usługi doradz-
twa budowlanego, Budownictwo, 42 Planowanie budowy 
nieruchomości, Planowanie i projektowanie pomieszczeń 
do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projektowanie kuch-
ni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Pla-
nowanie projektów technicznych, Planowanie projektów 
technicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie [projekto-
wanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie [projekto-
wanie] budynków, Planowanie [projektowanie] biur, Plano-
wanie projektu, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Planowanie [projektowanie] restauracji, Projektowa-
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nie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, Projek-
towanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, 
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie urbanistycz-
ne, Usługi inżynieryjne.

(210) 551999 (220) 2023 02 01
(731) NOHO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SILESIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N14

(531) 27.05.17, 27.05.21, 27.07.17, 29.01.06, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, 36 Finansowanie projektów 
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie projektów, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Przygotowywanie raportów finansowych związanych 
z finansowaniem projektów budowlanych, Usługi doradz-
twa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz 
projektów z zakresu infrastruktury, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], 37 Budowanie nieruchomości, 
Budowanie domów, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór budowlany, Bu-
downictwo, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Planowanie 
budowy nieruchomości, Planowanie i projektowanie po-
mieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projekto-
wanie kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszka-
niowych, Planowanie projektów technicznych, Planowanie 
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie 
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie 
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
biur, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne [pro-
jektowanie] wnętrz, Planowanie [projektowanie] restauracji, 
Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrze-
wania, Projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie urbanistyczne, Usługi inżynieryjne.

(210) 552000 (220) 2023 02 01
(731) NOHO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SILESIA  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nadgórników 14 NOHO

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, 36 Finansowanie projektów 

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

(210) 552001 (220) 2023 02 01
(731) NOHO PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N PARK

(531) 05.03.13, 26.11.03, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, 36 Finansowanie projek-
tów budowlanych, Finansowanie projektów deweloper-
skich, Finansowanie projektów, Finansowanie projektów 
rozwojowych, Przygotowywanie raportów finansowych 
związanych z finansowaniem projektów budowlanych, 
Usługi doradztwa związane z finansowaniem robót bu-
dowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena finansowa 
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 37 Budowanie 
nieruchomości, Budowanie domów, Nadzór nad budo-
waniem konstrukcji, Nadzór nad robotami budowlany-
mi, Nadzór budowlany, Budownictwo, Usługi doradztwa 
budowlanego, 42 Planowanie budowy nieruchomości, 
Planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży 
detalicznej, Planowanie i projektowanie kuchni, Planowa-
nie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie 
projektów technicznych, Planowanie projektów technicz-
nych w dziedzinie inżynierii, Planowanie [projektowanie] 
biurowców wielopiętrowych, Planowanie [projektowanie] 
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budynków, Planowanie [projektowanie] biur, Planowa-
nie projektu, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Planowanie [projektowanie] restauracji, Projekto-
wanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, 
Projektowanie i planowanie techniczne systemów kanali-
zacyjnych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie 
urbanistyczne, Usługi inżynieryjne.

(210) 552002 (220) 2023 02 01
(731) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TR TIME TO RIFF

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 26.02.07, 26.02.16
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, Administrowanie programami lojalnościo-
wymi i motywacyjnymi, Administrowanie programów 
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Ob-
sługa programów lojalnościowych, Organizacja, prowa-
dzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla 
klientów i programów motywacyjnych, Organizowanie 
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie 
działalności gospodarczej i programami lojalnościowy-
mi, Organizowanie konsumenckich programów lojalno-
ściowych i zarządzanie nimi, Organizowanie programów 
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych 
lub reklamowych, Organizowanie, prowadzenie i nadzo-
rowanie programów lojalnościowych dla klientów, Pro-
mowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lo-
jalnościowych dla klientów, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalno-
ściowych, Usługi programów lojalnościowych dla celów 
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promo-
cyjnych, Usługi w zakresie programów lojalnościowych, 
Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych 
dotyczących lojalności klientów, Zarządzanie programa-
mi lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 
Zarządzanie programami lojalności klientów i progra-
mami motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojal-
nościowymi, Organizacja konkursów w celach reklamo-
wych, 36 Wydawanie bonów wartościowych w związku 
z programami lojalnościowymi, Emisja bonów wartościo-
wych w związku z programami motywacyjnymi, Emisja 
bonów wartościowych, Emisja bonów wartościowych 
w ramach programu członkowskiego dla klientów, Emisja 
bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klien-
ta, Emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych,  
38 Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórko-
wych, 41 Organizowanie i prowadzenie loterii.

(210) 552003 (220) 2023 02 01
(731) MUDO.STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) maybel

(531) 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchen-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokrycia-
mi naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak-
cesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi handlu 
detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domo-
wych, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów 
domowych, Sklepowe usługi detaliczne związane z dy-
wanami, Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez 
udostępnianie portfolio online za pośrednictwem stro-
ny internetowej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego 
sprzętu elektronicznego, Agencje reklamowe, Elektronicz-
ne publikowanie druków w celach reklamowych, Kompila-
cja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako 
strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do wykorzystania w formie stron internetowych, Kom-
pilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, 
Kompilacja reklam, Organizacja konkursów w celach rekla-
mowych, Organizacja targów w celach handlowych i re-
klamowych, Organizacja wystaw do celów reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach 
komercyjnych lub reklamowych, Organizowanie i prowa-
dzenie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, Organizowanie targów 
handlowych w celach reklamowych, Organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Organizowanie targów w celach handlowych lub re-
klamowych, Organizowanie wystaw i imprez do celów 
handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw 
i targów w celach handlowych lub reklamowych, Orga-
nizowanie wystaw i targów w celach handlowych i rekla-
mowych, Produkcja materiałów reklamowych, Produk-
cja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja wizualnych ma-
teriałów reklamowych, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interneto-
wych, Promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trze-
cich] poprzez przygotowywanie reklam, Przygotowanie 
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materiałów reklamowych, Przygotowywanie kampanii re-
klamowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie reklam prasowych, Publikacja reklam, 
Publikacja treści reklamowych, Publikowanie materiałów 
i tekstów reklamowych, Reklama i marketing, Reklama on-
line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Rekla-
ma w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, 
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywa-
nie towarów tych sprzedawców, Wynajem powierzchni 
reklamowej na stronach internetowych, Marketing afilia-
cyjny, Usługi public relations, Dostarczanie informacji han-
dlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, 
Dostarczanie informacji handlowych z internetowych 
baz danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, Tworzenie kompute-
rowych baz danych, Wyceny handlowe, Usługi aukcyjne 
online za pośrednictwem Internetu, Gromadzenie infor-
macji handlowych, Prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja towarów przy 
pomocy influencerów, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich, Udostępnianie miejsca na stronach inter-
netowych na reklamę towarów i usług, Zarządzanie pro-
gramem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom 
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie 
z rabatowych kart członkowskich, Obsługa programów 
lojalnościowych, Usługi programów lojalnościowych dla 
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Zarzą-
dzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, Usługi reklamowe dla architektów, 
Kampanie marketingowe, Marketing cyfrowy, Marketing 
opierający się na współpracy z influencerem [Influencer 
marketing], Marketing ukierunkowany, Zarządzanie per-
sonelem zajmującym się marketingiem, Rekrutacja per-
sonelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, Zarządzanie personelem, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, Zarządzanie biznesowe w zakresie 
logistyki na rzecz innych osób, Administracja biznesowa 
w zakresie transportu i dostaw, Zarządzanie biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, Zarządzanie flotą trans-
portową [dla osób trzecich].

(210) 552005 (220) 2023 02 01
(731) NOHO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SILESIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, 36 Finansowanie projektów 
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie projektów, Finansowanie projektów rozwo-
jowych, Przygotowywanie raportów finansowych zwią-
zanych z finansowaniem projektów budowlanych, Usługi 
doradztwa związane z finansowaniem robót budowla-
nych oraz projektów z zakresu infrastruktury, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Wycena finansowa [ubezpie-
czenia, bankowość, nieruchomości], 37 Budowanie nieru-
chomości, Budowanie domów, Nadzór nad budowaniem 
konstrukcji, Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór 
budowlany, Budownictwo, Usługi doradztwa budowlane-
go, 42 Planowanie budowy nieruchomości, Planowanie 
i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, 
Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie i projek-
towanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie projektów 
technicznych, Planowanie projektów technicznych w dzie-
dzinie inżynierii, Planowanie [projektowanie] biurowców 
wielopiętrowych, Planowanie [projektowanie] budynków, 
Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie projektu, Pla-
nowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Planowanie 
[projektowanie] restauracji, Projektowanie i planowanie 
techniczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie i plano-
wanie techniczne systemów kanalizacyjnych, Projektowa-
nie dekoracji wnętrz, Projektowanie urbanistyczne, Usługi 
inżynieryjne.

(210) 552007 (220) 2023 02 01
(731) WOLF AND OAK DISTILLERY SPÓŁKA AKCYJNA, 

Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Wilcze
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Napo-
je alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe nisko-
procentowe.

(210) 552008 (220) 2023 02 01
(731) WOLF AND OAK DISTILLERY SPÓŁKA AKCYJNA, 

Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Wilcza
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Na-
poje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe  
niskoprocentowe.

(210) 552012 (220) 2023 02 01
(731) DHL PARCEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POP BOX
(510), (511) 6 Metalowe pojemniki i artykuły do transportu 
i pakowania, 7 Dystrybutory automatyczne, 9 Urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, 35 Usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, 39 Transport, Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi przewozu, 42 Administracja  
serwerów.

(210) 552013 (220) 2023 02 01
(731) KULBACKI MARCIN, Olsztyn
(540) (znak słowny)
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(540) MEBELLI
(510), (511) 20 Meble, Elementy mebli segmentowych, nie-
metalowe [meble], Elementy metalowe mebli segmentowych 
[meble], Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla 
nóg [meble], Gabloty [meble], Kartoteki [meble], Komody [me-
ble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole [meble], 
Kredensy kuchenne [meble], Lady sprzedażowe [meble], Ławy 
[meble], Lustra [meble], Meble biurowe, Meble biurowe metalo-
we, Meble dla dzieci, Meble do ekspozycji produktów w punk-
tach sprzedaży, Meble do przechowywania, Meble do salonu, 
Meble do siedzenia, Meble do wnętrz, Meble do wyposażenia 
sklepów, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogro-
dowe, Meble drewniane, Meble kuchenne, Meble kuchenne 
do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble kuchenne 
z regulacją wysokości, Meble łazienkowe, Meble metalowe, 
Meble na miarę (do zabudowy), Meble ogrodowe, Meble ogro-
dowe drewniane, Meble ogrodowe wykonane z metalu, Meble 
ogrodowe wykonane z drewna, Meble ogrodowe z aluminium, 
Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, Meble przystoso-
wane do układania jedno na drugim, Meble przystosowane 
do użytku na zewnątrz, Meble sklepowe, Meble sypialne, Me-
ble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble sypialniane 
na wymiar (do zabudowy), Meble szkolne, Meble tapicerowane, 
Meble wielofunkcyjne, Półki wiszące [meble], Regały drewniane 
[meble], Regały [meble], Regały metalowe (systemy półkowe) 
[meble], Regały z metalu [meble], Stoły [meble], Szafki do prze-
chowywania [meble], Szafki [meble], Szafki metalowe [meble], 
Szafki na klucze [meble], Szafy [meble], Zewnętrzne meble, Łóż-
ka, materace, poduszki i poduszki ozdobne, Lustra (srebrzone 
szkło), Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] 
i haczyki na ubrania, Akcesoria do przechowywania ubrań, Biur-
ka i stoły, Biurka do celów biurowych, Biurka, Biblioteczki [regały 
na książki], Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysoko-
ści, Blaty [części mebli], Blaty kuchenne, Blaty kuchenne [meble], 
Blaty na szafki, Blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewo-
zmywakami, Blaty robocze, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty 
stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Bufety ruchome [meble], 
Cokoły [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzy-
wa sztucznego do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych 
na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna 
do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do za-
stosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy 
z tworzyw sztucznych do umieszczania na szafkach wysta-
wowych, Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dodatkowe 
części blatu rozkładanego stołu, Drzwi do mebli, Drzwi do szaf, 
Drzwi do szafek, Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne 
do szaf, Drzwiczki do mebli, Elementy meblowe, Elementy mo-
cujące do mebli, niemetalowe, Elementy mocujące do półek, 
niemetalowe, Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończenio-
we szuflad, niemetalowe, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, 
Fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair], Fotele sako, 
Fotele wypoczynkowe, Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, 
Fronty szuflad, Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], 
Gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone], Gabloty szklane, 
Garderoby, Kanapy, Kanapy rozkładane, Komódki z szufladami, 
Komody, Komody ścienne, Komplety mebli do salonu, Kontu-
ary [meble], Kontuary [stoły], Kozły [stojaki meblowe], Kredensy 
[meble], Krzesełka dla niemowląt, Krzesła, Krzesła bankietowe, 
Krzesła biurowe, Krzesła dla biur kreślarskich, Krzesła [fotele] 
biurowe, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Krzesła kon-
ferencyjne, Krzesła kreślarskie, Krzesła na jednej nodze, Krzesła 
na kółkach, Krzesła na ramie ślizgowej, Krzesła obrotowe, Krzesła 
robocze, Krzesła składane, Krzesła stołowe, Krzesła przystoso-
wane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, 
Lady do celów prezentacji, Lady robocze [meble], Ławki, Meble 
do pokojów dziecinnych, Meble domowe wykonane z drewna, 

Meble gięte, Meble komputerowe, Meble laboratoryjne, Meble 
laboratoryjne [inne niż specjalnie przystosowane], Meble łą-
czone, Meble modułowe [kombinowane], Meble stołówkowe, 
Meble wykonane ze stali, Meble wykonane ze stalowych rurek, 
Meble wypoczynkowe, Meble z tworzyw sztucznych, Meble 
ze szkła, Meblościanki, Meblowe (Półki -), Moduły biurkowe, 
Moduły do przechowywania [meble], Narożniki [meble], Pa-
nele meblowe, Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do prze-
chowywania [meble], Półki magazynowe, Półki [meble], Półki 
na buty, Półki na książki, Półki ścienne [meble], Przenośne biurka, 
Ruchome biurka, Ruchome ławki, Ruchome podstawy [meble], 
Sofy, Sofy rozkładane, Stoliki kawowe, Stoliki, Stoliki nocne, Stoliki 
pod drukarki, Stoliki przyścienne z szufladami, Stoliki ruchome 
pod komputery, Stoliki salonowe, Stoliki składane, Stoły, Stoły 
biurowe, Stoły (Blaty -), Stoły do jadalni, Stoły konferencyjne, Sto-
ły kuchenne, Stoły z regulacją wysokości, Stoły z opuszczanym 
blatem, Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowy-
wania, Szafki do sypialni, Szafki kartotekowe, Szafki kuchenne, 
Szafki metalowe, Szafki na akta, Szafki na buty, Szafki na cokole, 
Szafki na cokole do przechowywania [meble], Szafki na karto-
tekę, Szafki na ubrania, Szafki nocne, Szafki pod zlewem, Szafki 
ścienne, Szafki zamykane, Szafki zamykane [meble], Szafy, Szafy 
na dokumenty w postaci mebli, Szafy wnękowe, Szafy z lustra-
mi, Toaletki [meble], Witryny, Zestawy mebli, Zestawy mebli  
kuchennych.

(210) 552014 (220) 2023 02 01
(731) GRYCZKA PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO  

HANDLOWO-USŁUGOWE KAMEL, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kamel transport

(531) 07.11.10, 26.03.01, 26.03.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 37 Usługi w zakresie 
naprawy pojazdów w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], 
Naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Konserwacja 
i naprawa silników, 39 Pomoc drogowa dla silnikowych pojaz-
dów lądowych do użytku handlowego, Transport, Transport 
(Usługi nawigacji -), Usługi przewozu, Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, Usługi wynajmu związane 
z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Parkowanie, 
przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi informa-
cji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Parkowanie 
i przechowywanie pojazdów.

(210) 552019 (220) 2023 02 01
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APPLE ŻU

(531) 05.07.13, 03.06.06, 01.15.07, 01.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
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(210) 552024 (220) 2023 02 01
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BISON GRASS APPLE ŻU  

KWAŚNE JABŁKO

(531) 01.15.07, 01.15.09, 03.06.06, 05.07.13, 03.04.04, 03.04.26, 
25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14

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

(210) 552026 (220) 2023 02 01
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA BISON GRASS RZEŚKI ŻU  

RZEŚKI ROKITNIK

(531) 01.15.07, 01.15.09, 03.04.04, 03.04.26, 03.06.06, 05.07.13, 
25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14

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

(210) 552029 (220) 2023 02 01
(731) KANCELARIA PRAWNA OMEGA LEX PRZEMYSŁAW 

PAŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Omega Lex
(510), (511) 45 Agencje adopcyjne, Agencje matrymo-
nialne, Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności 
z przepisami, Badania prawne, Badania prawne w zakre-
sie ochrony środowiska, Badanie przeszłości osób, Biura 
rzeczy znalezionych, Doradztwo duchowe, Doradztwo 
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 
Doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, 
Doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Doradztwo w za-
kresie własności intelektualnej, Doręczanie pism i orzeczeń 

w postępowaniu sądowym, Dotrzymywanie towarzystwa 
[opieka osobista], Egzekwowanie prawa, Gaszenie pożarów, 
Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, Kontrola bezpie-
czeństwa bagażu, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeń-
stwa, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego 
[usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, 
Lokalizowanie i śledzenie osób zagubionych, Lokalizowanie 
i śledzenie utraconego mienia, Mediacje, Moderacja treści 
w internetowych chatroomach, Monitoring alarmów bez-
pieczeństwa i antywłamaniowych, Monitorowanie alarmu 
medycznego, Monitorowanie praw własności intelektu-
alnej do celów doradztwa prawnego, Ochrona obiektów 
za pośrednictwem zdalnych systemów monitorowania, 
Ochrona osobista, Opieka nad domem pod nieobecność 
właścicieli, Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, 
Opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność 
właściciela], Organizowanie ceremonii religijnych, Orga-
nizowanie spotkań politycznych, Organizowanie zgroma-
dzeń religijnych, Otwieranie zamków zabezpieczających, 
Pisanie prywatnych listów, Planowanie i organizowanie ce-
remonii ślubnych, Pomoc przy zakładaniu kimono, Poszuki-
wania genealogiczne, Poszukiwanie osób zaginionych, Pro-
wadzenie ceremonii pogrzebowych, Rejestrowanie nazw 
domen [usługi prawne], Stawianie tarota indywidualnym 
osobom, Śledzenie skradzionych przedmiotów, Świadcze-
nie niemedycznych usług opieki domowej dla osób fizycz-
nych, Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publi-
kacji oprogramowania, Usługi adwokackie, Usługi agencji 
pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi agencyjne 
w zakresie przedstawiania osób, Usługi alternatywnego 
rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi de-
tektywistyczne, Usługi doradztwa osobistego w zakresie 
stylizacji ubioru, Usługi douli, Usługi dozorcze [konsjerż], 
Usługi kosmetologii pośmiertnej, Usługi kremacyjne, Usłu-
gi monitoringu za pomocą drona, Usługi monitorowania 
prawnego, Usługi pogrzebowe, Usługi pogrzebowe, Usługi 
pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne dotyczące 
licencji, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi praw-
ne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
Usługi ratowników wodnych, Usługi serwisów społeczno-
ściowych online, Usługi stania w kolejce, Usługi stróży noc-
nych, Usługi w zakresie adopcji zwierząt, Usługi w zakresie 
balsamowania, Usługi w zakresie lobbingu politycznego, 
Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie przygotowy-
wania dokumentów prawnych, Usługi w zakresie zakupów 
osobistych dla osób trzecich, Usługi wróżenia z kart, Usługi 
wyprowadzania psów, Usługi związane z przeniesieniem 
tytułu własności [usługi prawne], Ustalanie horoskopów, 
Wynajem nazw domen internetowych, Wynajmowanie ka-
mer do nadzoru wideo, Wypożyczanie alarmów przeciw-
pożarowych, Wypożyczanie gaśnic, Wypożyczanie odzieży, 
Wypożyczanie sejfów, Wypożyczanie strojów wieczoro-
wych, Wypuszczanie gołębi na specjalne okazje, Zarządza-
nie prawami autorskimi.

(210) 552032 (220) 2023 02 01
(731) GERASYMOVA OLENA, Mosina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJA TAPETA
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(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 27 Tapeta, Tapeta izolacyjna, Tapeta tekstylna, 
Tapeta z pokryciem tekstylnym, Tapeta z efektami wizual-
nymi 3D, Tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić 
ściennych wielkości pokoju, Tapety winylowe, Tapety tekstyl-
ne, Tapety sufitowe, Tapety nietekstylne, Bordery tapetowe, 
Tapety z korka, Tapety z tworzyw sztucznych, Dekoracje 
ścienne (nietekstylne), Ścienne dekoracje, nietekstylne, De-
koracje ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie robione, 
Dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], Płytki korkowe, 
Papierowe pokrycia sufitowe, Obicia ścienne, nie z materia-
łów tekstylnych, Nietekstylne makaty, Makaty, nietekstylne, 
Kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych, Po-
krycia ścienne, Pokrycia ścienne z papieru, Pokrycia ścienne 
z korka, Pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, Ścienne 
tekstylne materiały wykończeniowe, Ścienne materią wy-
kończeniowe, nietekstylne, Ścienne materiały dekoracyjne, 
nietekstylne, Wyściełane okładziny sufitowe, Wyściełane 
okładziny ścienne, Wyściełane pokrycia sufitowe, Winylowe 
pokrycia ścian, Pokrycia ścian i sufitów, 35 Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością go-
spodarczą, Informacja handlowa [działalność gospodarcza], 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z nastę-
pującymi towarami: tapeta, tapeta, izolacyjna, tapety sufito-
we, tapety winylowe, tapeta tekstylna, tapety nietekstylne, 
tapety tekstylne, bordery tapetowe, tapety z korka, tapeta 
z pokryciem tekstylnym, tapety z tworzyw sztucznych, tape-
ta z efektami wizualnymi 3D, tapeta w postaci dekoracyjnych 
przylepnych obić ściennych wielkości pokoju, dekoracje 
ścienne (nietekstylne), dekoracje ścienne z materiałów nie-
tekstylnych, ręcznie robione, dekoracyjne tkaniny ścienne 
[nietekstylne], płytki korkowe, papierowe pokrycia sufitowe, 
obicia ścienne, nie z materiałów tekstylnych, nietekstylne 
makaty, makaty, nietekstylne, kilimy dekoracyjne, nie z ma-
teriałów włókienniczych, pokrycia ścienne, pokrycia ścienne 
z papieru, pokrycia ścienne z korka, pokrycia ścienne z two-
rzyw sztucznych, ścienne dekoracje, nietekstylne, ścienne 
tekstylne materiały wykończeniowe, ścienne materiały wy-
kończeniowe, nietekstylne, ścienne materiały dekoracyjne, 
nietekstylne, wyściełane okładziny, sufitowe, wyściełane 
okładziny ścienne, wyściełane pokrycia sufitowe, winylowe 
pokrycia ścian, pokrycia ścian i sufitów, Reklama, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie promocji, 
Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe i promo-
cyjne [publicity], Usługi promocyjne i reklamowe, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Usługi w zakresie promocji 
sprzedaży, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Publikowanie materia-
łów reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Promocyj-
ne usługi handlowe, 42 Projektowanie wizualne, Projektowa-
nie wzorów, Konstrukcyjne (Projektowanie -), Projektowanie 
produktów, Projektowanie druków, Projektowanie materia-
łów drukowanych, Projektowanie modeli 3D do druku 3D, 
Projektowanie techniczne, Projektowanie i opracowywanie 
produktów konsumenckich, Projektowanie i opracowywa-
nie nowych produktów, Planowanie projektu, Doradztwo 
projektowe, Projektowanie wizualne, Projektowanie wzorów, 
Projektowanie graficzne, Projektowanie techniczne, Projek-
towanie produktów, Usługi projektowania, Analiza projektu 
produktu, Usługi projektów graficznych, Planowanie pro-
jektów technicznych, Zarządzanie projektami komputero-
wymi, Projektowanie konstrukcji ozdobnych, Projektowanie 
dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie 

dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, Plano-
wanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie 
wnętrz komercyjnych, Projektowanie wnętrz budynków, Pro-
jektowanie wystroju wnętrz sklepów, Usługi projektowania 
wnętrz budynków, Projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania 
wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, 
Doradztwo techniczne w zakresie projektowania wnętrz, 
Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informa-
cyjne i doradcze w tym zakresie, Dostarczanie plików mo-
delowych do drukowania 3D, Dostarczanie plików modelo-
wych do drukowania przestrzennego.

(210) 552033 (220) 2023 02 01
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowny)
(540) ŻU
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 552038 (220) 2023 02 02
(731) TĘCZA SYLWIA BIOKOMPAS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOKOMPAS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 17.05.21
(510), (511) 41 Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia 
fizyczne], 45 Zarządzanie ryzykiem związanym ze zdrowiem 
i bezpieczeństwem.

(210) 552039 (220) 2023 02 01
(731) BOCIAŃSKA IZABELA, KOREWICKA MONIKA VZOOR 

BOCIAŃSKA KOREWICKA SPÓŁKA CYWILNA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) VZOOR
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Daszki  
[nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie 
[nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], 
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], 
Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry 
[odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], 
Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptu-
ry [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski 
na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież 
skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body 
[odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, 
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, 
Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombine-
zony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], 
Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, 
Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], 
Odzież z imitacji skóry, Odzież sportowa, Gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenka-
mi, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież wierzchnia 
na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukien-
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ki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Sukienki druhen, 
Cheongsams (chińskie sukienki), Luźne sukienki ciążowe, 
Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne 
sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Ko-
szule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tka-
ne koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki 
polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie 
koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule 
z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki 
z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszu-
le nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, 
Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie 
spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie 
ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie 
spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-
-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, 
Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy 
ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], 
Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z worko-
watymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], 
Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, 
Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry 
bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wy-
kończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze 
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny 
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zi-
mowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze 
z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki 
futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skó-
rzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, 
Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciar-
skie, Kurtki bluzy, Ocieplane kurtki, Kurtki sportowe, Krótkie 
kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki 
bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie 
luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bos-
manki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, 
Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czap-
ki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki 
z daszkiem, Czapki ze sztucznego filtra, Kapelusze, Kapelusze 
przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, 
Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelu-
sze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, 
Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i eto-
le, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty 
na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie 
dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majt-
ki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecię-
cych zabaw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie piłkar-
skie, Obuwie gimnastyczne, Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi reklamowe 
w zakresie odzieży, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie skle-
pów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 

z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torebkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z okularami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chustami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z chustami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z okularami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z bielizną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bielizną, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą.

(210) 552041 (220) 2023 02 02
(731) CZAPLIŃSKA PAULINA CZAPLOMANIA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAPLOMANIA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.07.04, 03.07.07
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 552042 (220) 2023 02 02
(731) PRZEPIÓRKA NATALIA, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wonder Women

(531) 02.03.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
stępującymi towarami: odzież sportowa, otwieracze do bu-
telek, kubki, otwieracze do wina, torby, plecaki, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z następującymi towarami: odzież 
sportowa, otwieracze do butelek, kubki, otwieracze do wina, 
torby, plecaki, 41 Nauka tańca, Usługi siłowni.

(210) 552044 (220) 2023 02 02
(731) WESPER MAKSIMILIAN MAANU, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAANU
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do włosów, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
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z następującymi produktami: kosmetyki, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kosmetyki do włosów, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
kosmetyki do włosów, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: kosmetyki  
do włosów.

(210) 552047 (220) 2023 02 02
(731) FIGIELA IWONA BIURO RACHUNKOWE, Rakszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRIF

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Księgowość, Doradztwo księgowe w zakresie 
sporządzania zeznań podatkowych, Księgowość i prowadze-
nie ksiąg, Rachunkowość, Doradztwo podatkowe [rachun-
kowość], Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, 
Sporządzanie sprawozdań finansowych, Usługi w zakresie 
rozliczeń, Rachunkowość, księgowość i audyt, Usługi w za-
kresie księgowości i rachunkowości, Administrowanie listami 
płac na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie sporządzania 
listy płac, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Skom-
puteryzowana księgowość, Prowadzenie dokumentacji 
kadrowo-płacowej, Przygotowywanie zgłoszeń i deklaracji 
w zakresie ubezpieczeń społecznych, Usługi kadrowo-pła-
cowe, Usługi księgowe, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, Prowadzenie 
rozliczeń podatkowych i finansowych oraz w zakresie ubez-
pieczeń społecznych, Sporządzanie sprawozdań rachunko-
wych, Przygotowywanie zgłoszeń i deklaracji podatkowych, 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych, Prowadzenie dokumen-
tacji podatkowej, Usługi doradcze w sprawach rachunkowo-
-księgowych, Usługi sekretarskie i biurowe, Doradztwo księ-
gowe w zakresie podatków.

(210) 552049 (220) 2023 02 02
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAILA!

(531) 05.03.14, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 32 Soki, Soki warzywne, Soki warzywne [na-
poje], Skoncentrowane soki owocowe, Mieszane soki owo-
cowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Napoje 
zawierające głównie soki warzywne, Napoje owocowe 

i warzywne, Napoje owocowe i soki owocowe, Warzywne 
napoje typu smoothie, Napoje typu smoothie zawierające 
ziarna i owies, Syropy do napojów, Syrop słodowy do na-
pojów, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Syropy 
do wyrobu napojów, Syropy do napojów bezalkoholowych, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Koktajle 
[bezalkoholowe napoje owocowe], Napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, Napoje mrożone na bazie owo-
ców, Napoje na bazie owoców, Napoje na bazie owoców lub 
warzyw, Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, Napoje 
owocowe, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje składa-
jące się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Na-
poje warzywne, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), 
Soki owocowe [napoje], Sok pomidorowy [napój], Napoje 
z soku jabłkowego, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe 
do sporządzania napojów, Napoje (Syropy do -), Owocowe 
nektary, bezalkoholowe, Owocowe napoje typu smoothie, 
Owocowo - warzywne napoje typu smoothie.

(210) 552051 (220) 2023 02 02
(731) JABŁOŃSKI DOMINIK, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SILENTY
(510), (511) 13 Ręczne flary, Sygnały mgłowe wybuchowe, 
Zimne ognie [sztuczne ognie], Zapalniki do urządzeń piro-
technicznych, Zapalniki czasowe ze ścieżką prochową, Wy-
rzutnie do celów pirotechnicznych, Materiały i urządzenia 
wybuchowe inne niż broń, Artykuły pirotechniczne, Fontan-
ny sztucznych ogni, Flary ratunkowe, materiały wybuchowe 
lub pirotechniczne, Granulowane materiały wybuchowe, 
Materiały wybuchowe, Fajerwerki, Bomby oświetlające [pi-
rotechnika], Amunicja pirotechniczna, Petardy, Ognie ben-
galskie, Ognie bengalskie [ognie sztuczne], Ognie rzymskie 
[sztuczne ognie], Ognie sygnalizacyjne, Pirotechniczne flary 
sygnalizujące zagrożenie, Pirotechniczne generatory cią-
gu do sterowania bronią lotniczą, Materiały pirotechniczne 
morskie [rakiety świetlne], Materiały pirotechniczne wojsko-
we, Ładunki pirotechniczne, Flary sygnalizacyjne, Granaty 
oświetlające, Pociski dymne, Pociski oświetlające, Pociski pi-
rotechniczne, Rakiety sygnalizacyjne, Wyrzutnie rakietowe, 
Wkłady do produktów pirotechnicznych, Trzony sztucznych 
ogni, Sztuczne ognie w postaci pocisków, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej, hurtowej, w tym online związane z fajer-
werkami, petardami, artykułami pirotechnicznymi, pokazami 
sztucznych ogni, 41 Pokazy sztucznych ogni.

(210) 552053 (220) 2023 02 02
(731) AMBROZIŃSKI JAN TUSZTUSZ.PL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TuszTusz
(510), (511) 2 Tonery, Tonery do drukarek i fotokopiarek, To-
nery do fotokopiarek, Tonery kserograficzne, Tonery drukar-
skie, Tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, Tonery w postaci 
barwników, Tonery [tusz] do fotokopiarek, Tusz [tonery] do fo-
tokopiarek, Atrament do drukarek atramentowych, Farby dru-
karskie [tusz], Drukarskie (Tusze -), Dodatki suszące do tuszów 
drukarskich, Dodatki do tuszu drukarskiego do celów suszenia, 
Kartridże do drukarek, napełnione, Kartridże z tuszem, napełnio-
ne, do drukarek i fotokopiarek, Kartridże z tonerem, napełnione, 
do drukarek laserowych, Tusze drukarskie, Wkłady atramentowe, 
pełne, do drukarek, Wielowarstwowe folie ze stopów alumi-
nium dla drukarzy, Wkłady z tonerem [pełne] do drukarek lase-
rowych, Wkłady atramentowe, napełnione, do faksów, Wkłady 
wypełnione tuszem stałym do drukarek atramentowych, Kartri-
dże z tonerem, napełnione, do drukarek atramentowych, Tusze 



Nr  ZT9/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 73

do druku offsetowego, Tusze drukarskie stosowane w druku of-
fsetowym, Tusz do druku płaskiego, 9 Cyfrowe drukarki koloro-
we, Drukarki, Drukarki bezuderzeniowe, Drukarki atramentowe, 
Drukarki igłowe, Drukarki laserowe, Laserowe drukarki kolorowe, 
Fotokopiarki, Przenośne skanery, Skanery, Urządzenia reprogra-
ficzne, Wkłady z tonerem, nienapełnione, do urządzeń telefak-
sowych, Wkłady atramentowe, nienapełnione, do maszyn 
telefaksowych, Urządzenia i przyrządy kserograficzne, 
16 Artykuły biurowe, Artykuły do korektorowania i ścierania, 
Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły piśmiennicze,  
Artykuły papiernicze do pisania, Biurowe artykuły papiernicze, 
Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Flamastry, Kalen-
darze, Kartki okolicznościowe, Kartony na prezenty, Kieszonko-
we notesy, Kołonotatniki, Kolorowe długopisy, Kredki ołówko-
we, Markery, pisaki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Na-
lepki, Notatniki, Notesy, Ołówki, Papierowe materiały biurowe, 
Pastele [kredki], Pisaki kolorowe, Przyrządy do pisania, Przyrządy 
do rysowania, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, 
Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkolne 
zeszyty, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Zestawy piśmien-
ne, Zeszyty, Kredki do kolorowania, Pióra i długopisy [artykuły 
biurowe], Drukowane materiały szkoleniowe, Etykiety z papieru, 
Kleje do użytku biurowego, Podkładki na biurko, Pojemniki na ar-
tykuły papiernicze, Torby do pakowania wykonane z biodegra-
dowalnych tworzyw sztucznych, Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Zakładki do książek, Papier do drukarek laserowych, 
Papier do drukowania fotografii, Papier do druku cyfrowego, 
Papier drukarski, Papier offsetowy do drukowania broszur, Prze-
nośne zestawy drukarskie, Taśmy do drukarek komputerowych, 
Taśmy do drukarek igłowych, Taśmy do przenośnych drukarek 
etykiet [artykuły biurowe], Zestawy drukarskie, Zestawy drukar-
skie, przenośne [artykuły biurowe], Afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, Arkusze do pakowania z papieru, Czyste papierowe 
zeszyty, Dziurkacze do papieru, Kleje do celów papierniczych, 
Kleje do artykułów papierniczych, Klamerki, klipsy do papieru, 
Maszyny biurowe do bindowania papieru, Niszczarki papie-
ru do celów biurowych, Notesy [artykuły papiernicze], Noże 
do papieru [artykuły biurowe], Papier, Urządzenia do lamino-
wania dokumentów do użytku biurowego, Urządzenia biurowe 
do wydruków taśmowych, Urządzenia biurowe do niszczenia 
dokumentów, Folia bąbelkowa do pakowania, Materiały druko-
wane, Papierowe artykuły piśmienne, Kleje do materiałów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, Taśmy barwiące, Taśmy 
do maszyn do pisania, Materiały do druku wielkoformatowego, 
Rolki do taśm barwiących, 35 Wynajem maszyn lub urządzeń 
biurowych, Wynajem fotokopiarek, Wynajem sprzętu biurowe-
go, Wynajem urządzeń biurowych, Wynajem urządzeń do ko-
piowania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami 
piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
informatycznym, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
Usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży stacjonarnej artykułów 
eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, Usługi hurtowej 
i detalicznej sprzedaży stacjonarnej komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, Usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży stacjo-
narnej papieru do drukarek i kserokopiarek, Usługi hurtowej 
i detalicznej sprzedaży stacjonarnej papieru fotograficznego, 
Usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży w sklepie interneto-

wym artykułów eksploatacyjnych do drukarek, Usługi hurtowej 
i detalicznej sprzedaży w sklepie internetowym artykułów eks-
ploatacyjnych do kserokopiarek, Usługi hurtowej i detalicznej 
sprzedaży w sklepie internetowym komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, Usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży w sklepie 
internetowym papieru do drukarek i kserokopiarek, Usługi hur-
towej i detalicznej sprzedaży w sklepie internetowym papieru 
fotograficznego, Usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży wizy-
tówek w sklepie stacjonarnym i internetowym, Usługi hurtowej 
i detalicznej sprzedaży w sklepie stacjonarnymi internetowym 
folii do naklejania na odzież, Usługi hurtowej i detalicznej sprze-
daży w sklepie stacjonarnym i internetowym naklejek, Usługi 
hurtowej i detalicznej sprzedaży w sklepie stacjonarnym i inter-
netowym wkładek do pudełek na płyty.

(210) 552054 (220) 2023 02 02
(731) FUNDACJA POD WIERZBAMI, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TV mn TV Media Narodowe

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie rozrywkowe, Oprogramowanie multimedialne, Filmy 
wideo, Filmy do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, Pliki 
graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Zapisane 
pliki danych, Podcasty do pobrania, Aplikacje do pobrania, Pla-
katy do pobrania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Grafiki 
komputerowe do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobra-
nia, Komputerowe wygaszacze ekranu, do pobrania, Dzwonki 
do telefonów komórkowych do pobrania, Tapety na kompute-
ry i telefony, do pobrania, Etui na akcesoria optyczne, Pamięci 
zewnętrzne USB, Nagrania wideo, Nagrania dźwiękowe, Nagra-
nia multimedialne, Nagrania cyfrowe, Podkładki pod myszy, Etui 
na smartfony, Torby do noszenia komputerów, 35 Kampanie 
marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja sub-
skrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Obróbka tekstów, Kompilacja informacji 
w komputerowych bazach danych, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, Produkcja materiałów reklamowych, Kompi-
lacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
38 Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, Nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu 
i innych sieci łącznościowych, Telekomunikacja, Transmisje te-
lewizyjne, Transmisja podkastów, Transmisja wiadomości i ob-
razów, Usługi transmisji wideo na żądanie, Transmisja danych, 
wiadomości i informacji, Transmisja strumieniowa telewizji 
przez internet, Transmisja strumieniowa materiałów audio i wi-
deo w Internecie, Łączność poprzez terminale komputerowe, 
Usługi łączności on-line, Udostępnianie łączności za pośrednic-
twem transmisji telewizyjnej, Zapewnianie dostępu do platform 
i portali w Internecie, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
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za pośrednictwem platform i portali internetowych, Transmisja 
plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików 
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji 
strumieniowej przez światową sieć komputerową, Poczta elek-
troniczna, Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń 
i pokojów rozmów [chatroom], 41 Usługi rozrywkowe, Telewi-
zyjne usługi rozrywkowe, Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie 
rekreacji, Usługi sportowe i kulturalne, Organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie gier i konkursów, 
Organizowanie seminariów i konferencji, Organizacja szkoleń, 
Wynajem programów telewizyjnych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Publikacja i redagowanie materiałów druko-
wanych, Wypożyczanie książek i innych publikacji, Udostęp-
nianie publikacji online [nie do pobrania], Obozy rekreacyjne, 
Organizowanie obozów sportowych, Obozy letnie [rozrywka 
i edukacja], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, 
Produkcja telewizyjna, Produkcja nagrań audiowizualnych, Pro-
dukcja programów dokumentalnych, Informacja o rozrywce, 
Informacja o edukacji, Informacja o rekreacji, 42 Programowa-
nie komputerów, Hosting podkastów, Hosting videocastów, 
Hosting stron internetowych, Hosting aplikacji mobilnych, 
Programowanie oprogramowania do portali internetowych, 
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Udostępnianie 
online oprogramowania nie do pobrania, Udostępnianie lub 
wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie.

(210) 552057 (220) 2023 02 02
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) FLUTIXON NASAL
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Produkty 
farmaceutyczne do leczenia chorób dróg oddechowych, 
Spraye do nosa do użytku leczniczego, Preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia alergii.

(210) 552059 (220) 2023 02 02
(731) CHERNENKO ORYNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ARI BEAUTY
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi spa, Usługi fryzjerskie, Stylizacja, układanie wło-
sów, Usługi kosmetyczne, Usługi manicure i pedicure, Usłu-
gi wizażystów, Ozdabianie ciała, Usługi salonów piękności, 
Usługi solarium, Masaż, Wynajem sprzętu do higieny i pielę-
gnacji urody u ludzi, Doradztwo w zakresie urody, Doradz-
two w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody.

(210) 552060 (220) 2023 02 02
(731) KORONER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.koroner.eu KORONER ŚWIDNICA, UL.ŚLĄSKA 11

(531) 17.03.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Organizowanie spo-
tkań dla rodzin pogrążonych w żałobie w celu upamięt-
nienia śmierci ukochanej osoby, Prowadzenie ceremonii 
pogrzebowych, Usługi kosmetologii pośmiertnej, Usługi 
kremacji zwierząt domowych, Usługi kremacyjne, Usługi 
mumifikacji, Usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych 
towarzyszące kremacji, Usługi pogrzebowe dla zwierząt 
domowych, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, 
Usługi w zakresie balsamowania.

(210) 552062 (220) 2023 02 02
(731) ZYKUBEK MARCIN VIKINGTECH, Łuków
(540) (znak słowny)
(540) AVANEO
(510), (511) 9 Katalogi [elektryczne lub elektroniczne],  
Nagrane dyski kompaktowe, Nagrane magnetyczne no-
śniki danych, Komputerowe bazy danych, Oprogramowa-
nie, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe.

(210) 552069 (220) 2023 02 02
(731) LIPIŃSKI JAROSŁAW TELCO SOLUTIONS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEDIGO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 11 Żarówki oświetleniowe, Lampy oświetle-
niowe, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Żyrandole, 
Lampy stojące, Abażury do lamp, Kuliste klosze do lamp, 
Lampki elektryczne na choinki, Żarówki do kierunkowska-
zów w pojazdach, Żarniki do lamp elektrycznych, Girlanda 
ogrodowa typu oświetlenie dekoracyjne.

(210) 552072 (220) 2023 02 02
(731) GRALA WOJCIECH PPHU, Wola Zaradzyńska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRALA OD 1995 PRODUCENT FOLII  

I OPAKOWAŃ FOLIOWYCH

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 16 Folia spożywcza, Folia bąbelkowa do pako-
wania, Folia do pakowania prezentów, Folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, Folia z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, Torby wyściełane folią bąbelkową 
do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania 
żywności, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pako-
wania, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do opako-
wań, Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, roz-
ciągliwa, do paletyzacji, Nawijana na rolkę folia z tworzy-
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wa sztucznego do pakowania żywności, Nawijana na rol-
kę folia z tworzywa sztucznego do pakowania produktów 
farmaceutycznych, Torby papierowe, Torby na prezenty, 
Torby na zakupy, Torby papierowe do pakowania, Papie-
rowe torby na prezenty, Worki i torby papierowe, Torby 
papierowe na zakupy, Torby papierowe do celów domo-
wych, Torby z tworzyw sztucznych do pakowania, Torby 
wyściełane folią bąbelkową do pakowania, Torby z folii 
bąbelkowej do pakowania, Torby na zakupy z tworzywa 
sztucznego, Torby z tworzyw sztucznych, do celów do-
mowych, Torby do pakowania wykonane z biodegrado-
walnego papieru, Torby z tworzyw sztucznych do koszy 
na śmieci, Torby z tworzyw sztucznych do owijania i pako-
wania, Torby do pakowania wykonane z biodegradowal-
nych tworzyw sztucznych, Torby do noszenia z papieru 
lub tworzywa sztucznego, Torby z tworzyw sztucznych 
do wyściełania koszy na śmieci, Opakowania kartonowe, 
Opakowania na prezenty, Opakowania na żywność, Opa-
kowania z tworzyw sztucznych, Opakowania na prezen-
ty z tworzyw sztucznych, Worki na śmieci, Worki i torby 
papierowe, Worki do koszy na śmieci, Worki z tworzyw 
sztucznych do pakowania, Worki z tworzyw sztucznych 
na śmieci, Worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użyt-
ku domowego], Worki na śmieci wykonane z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, Worki na odpady spożywcze 
z biodegradowalnego tworzywa sztucznego do użytku 
domowego, 36 Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń han-
dlowych, Wynajem nieruchomości i majątku, Dzierżawa 
i wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem mieszkań 
i pomieszczeń biurowych, Wynajem lokali na cele biuro-
we, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej.

(210) 552076 (220) 2023 02 02
(731) EIB SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) IWO
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Systematyzacja da-
nych w komputerowych bazach danych, 36 Pośrednic-
two ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach finan-
sowych, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, 
Wycena finansowa (ubezpieczenia, bankowość, nieru-
chomości), Wycena nieruchomości, Szacowanie kosztów 
naprawy (wycena finansowa), Doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, 42 Konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, Przechowywanie da-
nych elektronicznych.

(210) 552090 (220) 2023 02 03
(731) LIBERSKI MACIEJ ML - LABS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DermaMune
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty medycz-
ne i weterynaryjne, Dietetyczna żywność i substancje dosto-
sowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, Suple-
menty diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 552093 (220) 2023 02 03
(731) KACZOR KAROLINA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) UNICORN

(531) 29.01.05, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 04.03.09
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,  
Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 34 Artykuły do użytku z ty-
toniem, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty ty-
toniu), Zapałki, Przybory dla palaczy, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Koktajlbary, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Puby, Serwowanie napojów alkoholo-
wych, Serwowanie jedzenia i napojów.

(210) 552095 (220) 2023 02 03
(731) PREMIUM BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 01.03.02, 01.03.12
(510), (511) 35 Doradztwo z zakresu księgowości, Księgo-
wość, Księgowość administracyjna, Księgowość i prowadze-
nie ksiąg, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgo-
wości przedsiębiorstwa, Prowadzenie księgowości w zakresie 
elektronicznego transferu funduszy, Rachunkowość, księgo-
wość i audyt, Rachunkowość, w szczególności księgowość, 
Skomputeryzowana księgowość, Usługi konsultingowe w za-
kresie księgowości podatkowej, Usługi w zakresie księgowości 
i rachunkowości, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie 
franchisingu, Doradztwo związane z wyborem kadry kierow-
niczej, Konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie 
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, Usługi dotyczące 
rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi dotyczące znalezienia 
pracy dla kadry pracowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwania 
i zatrudniania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie wyszuki-
wania kadry kierowniczej, Usługi wyszukiwania i wybierania 
kadry kierowniczej, 36 Wynajem biur do coworkingu, Wyna-
jem lokali na cele biurowe, Wynajem pomieszczeń biurowych, 
Wynajem powierzchni biurowej.

(210) 552096 (220) 2023 02 03
(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem, NL
(540) (znak słowny)
(540) SOLIDO
(510), (511) 2 Farby i farby mocno rozcieńczone, powłoki, 
pokosty, lakiery, Preparaty zabezpieczające przed niszcze-
niem drewna, Bejce do drewna i barwniki do drewna, Roz-
cieńczalniki, Podkłady, Wszystkie powyższe do stosowania 
przemysłowego lub stosowania przez profesjonalnych ma-
larzy, na wyrobach i produktach drewnianych.
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(210) 552097 (220) 2023 02 03
(731) OBOK LASU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 
24.13.09, 24.13.24, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14

(510), (511) 43 Usługi domów opieki dla osób w podeszłym 
wieku lub potrzebujących pomocy, 44 Usługi medyczne, 
Usługi w zakresie rehabilitacji fizycznej, Usługi placówek me-
dycznych, Usługi w zakresie ochrony zdrowia, Opieka pielę-
gniarska, Prowadzenie placówek rekonwalescencji, Prowadze-
nie hospicjów, Usługi opieki nad pacjentami hospitalizowany-
mi i dochodzącymi, Usługi w zakresie prowadzenia domów 
spokojnej starości, Usługi domów opieki nad ludźmi starszymi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi informacyjne 
i konsultingowe w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 552110 (220) 2023 02 03
(731) MARLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARLIZ coat

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.02, 29.01.05
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Body 
[odzież], Chusty [odzież], Futra [odzież], Golfy [odzież], Gor-
sety [odzież, wyroby gorseciarskie], Kurtki [odzież], Odzież, 
Odzież damska, Odzież futrzana, Odzież jedwabna, Odzież 
kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Odzież puchowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież 
pluszowa, Odzież skórzana, Odzież wełniana, Odzież wia-
troszczelna, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia 
dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzch-
nia dla pań, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, 
Odzież ze skóry.

(210) 552120 (220) 2023 02 05
(731) WATERLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, 35 Reklama, Reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-

ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w czaso-
pismach, broszurach i gazetach, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Rekla-
ma zewnętrzna, 41 Cyrki, Produkowanie filmów, Udostęp-
nianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Organizacja i prezentacja widowisk, Produk-
cja widowisk, Informacja o imprezach rozrywkowych, Kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, Kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicz-
nej, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych 
niż reklamowe, Reżyserowanie przedstawień, Udostępnianie 
obrazów online nie do pobrania.

(210) 552123 (220) 2023 02 06
(731) MACIEJA ROBERT BRAVIGO TRADE, Orzesze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krüger Meier

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 11 Filtry do akwariów, Grzałki do akwariów,  
Lampy do oświetlania akwarium, Żarówki terrarystyczne.

(210) 552124 (220) 2023 02 06
(731) EWERRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) (znak słowny)
(540) Podróżowanki
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papierni-
cze oraz wyposażenie edukacyjne, Kolorowanki, Książki  
dla dzieci, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki do ryso-
wania, Książki do malowania, Książki z obrazkami, Książki 
edukacyjne.

(210) 552125 (220) 2023 02 03
(731) CZYŻAK ANNA APOKALIPSA MIĘDZYNARODOWY 

TRANSPORT ZMARŁYCH, Wyszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APOKALIPSA

(531) 25.01.09, 01.05.01, 01.05.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż - kwiaty, wieńce, znicze oraz inne 
akcesoria pogrzebowe, 39 Transport zwłok, 45 Usługi  
pogrzebowe.

(210) 552128 (220) 2023 02 03
(731) ETG NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) ETG NETWORK
(510), (511) 35 Negocjowanie umów z podmiotami opłaca-
jącymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi przetwa-
rzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Zarządzanie 
administracyjne klinikami medycznymi, Automatyczne prze-
twarzanie danych medycznych, Kompilacja danych staty-
stycznych dotyczących badań medycznych, Zarządzanie kli-
nikami medycznymi na rzecz osób trzecich, 42 Usługi labo-
ratoryjne, Udzielanie informacji na temat badań medycznych 
i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicz-
nych, Udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych 
za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, Próby 
kliniczne, Badania w zakresie medycyny, Badania laboratoryj-
ne, Badania kliniczne, Badania i opracowywanie szczepionek 
i leków, Testowanie środków farmaceutycznych, Usługi testo-
wania diagnostycznego wspomagane komputerowo, Bada-
nia biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne.

(210) 552133 (220) 2023 02 06
(731) NAWROT MACIEJ WIZAL TELETECHNIKA, Lubniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIZAL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.25, 26.01.01, 26.01.16, 
26.11.12

(510), (511) 9 Zabezpieczenia przepięciowe, Kamery bez-
pieczeństwa, Kamery termowizyjne, Kamery nadzorujące, 
Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy bezpieczeństwa, 
Alarmy pożarowe, Alarmy osobiste, Alarmy centralne, Syste-
my alarmowe, Panele alarmowe, Instalacje alarmowe, Elek-
tryczne alarmy pożarowe.

(210) 552134 (220) 2023 02 06
(731) NAWROT MACIEJ WIZAL TELETECHNIKA, Lubniewice
(540) (znak słowny)
(540) Wizal
(510), (511) 9 Zabezpieczenia przepięciowe, Kamery bez-
pieczeństwa, Kamery termowizyjne, Kamery nadzorujące, 
Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy bezpieczeństwa, 
Alarmy pożarowe, Alarmy osobiste, Alarmy centralne, Syste-
my alarmowe, Panele alarmowe, Instalacje alarmowe, Elek-
tryczne alarmy pożarowe.

(210) 552136 (220) 2023 02 06
(731) MACIEJA ROBERT BRAVIGO TRADE, Orzesze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOGariO

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 
26.04.19

(510), (511) 28 Zabawki dla zwierząt domowych, 31 Pokarm 
dla zwierząt domowych, Pożywienie dla psów, kotów.

(210) 552144 (220) 2023 02 06
(731) FREEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Freeon

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.13.25, 26.07.25
(510), (511) 11 Pompy ciepła.

(210) 552146 (220) 2023 02 06
(731) GPD AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gpd

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, Usługi w zakresie reklamy, Zarządza-
nie w działalności handlowej, Agencje informacji handlowej, 
Agencje reklamowe, Badania rynku i badania marketingowe, 
Badania opinii publicznej, Bezpośrednia reklama pocztowa, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Edytorskie usługi 
w dziedzinie reklamy, Promocja sprzedaży, Tworzenie tek-
stów reklamowych, Obróbka tekstów, Organizowanie wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Produkcja fil-
mów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Usługi public relations, Publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, Reklama na billboardach, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama korespon-
dencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy 
telewizyjne, Organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Usługi w zakresie targów i wystaw handlo-
wych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem 
miejsc na reklamy, Wynajem przestrzeni reklamowej w In-
ternecie, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajem 
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Zawieranie 
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Doradztwo biz-
nesowe, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów spo-
łecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
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czone za pośrednictwem mediów społecznościowych,  
Planowanie strategii marketingowych, Doradztwo w zakre-
sie strategii dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie strategii 
biznesowych, Organizacja konkursów w celach reklamo-
wych, Reklamy radiowe, 41 Organizowanie szkoleń, Szkolenia 
w zakresie marketingu i reklamy, Organizowanie konferencji 
związanych z reklamą, Organizowanie seminariów związa-
nych z reklamą, Organizowanie warsztatów, Usługi wydaw-
nicze, Usługi studia nagrań, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań wideo.

(210) 552152 (220) 2023 02 07
(731) KARWOWSKI KACPER, Karwowo-Wszebory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIRSOV

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dziecięca, 
Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca.

(210) 552153 (220) 2023 02 07
(731) AMER-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.08
(510), (511) 35 Usługi importowo-eksportowe, Usługi agen-
cji importowych, Usługi importu samochodów, Usługi im-
portu maszyn, 36 Finansowanie projektów deweloperskich.

(210) 552156 (220) 2023 02 07
(731) HOMTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) HOMtu
(510), (511) 36 Administrowanie domami czynszowymi, 
Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nierucho-
mości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
Wyceny i analizy finansowe, Analizy finansowe, Doradztwo 
w sprawach finansowych, Inwestycje finansowe, Inwestycje 
kapitałowe, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Opra-
cowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Usługi 
w zakresie nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości 
w zakresie wynajmu budynków, Usługi finansowe w zakresie 
nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie zakupu nieru-
chomości, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Wyna-
jem mieszkań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 
Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem zakwatero-
wania [mieszkania], Zarządzanie finansami, Wycena i zarzą-
dzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, 
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Organizowa-
nie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, Pobieranie czynszów, 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo, 
Powiernictwo nieruchomości, Szacowanie kosztów naprawy 
[wycena finansowa], Organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, Wynajem nieruchomości, Wynajem nierucho-
mości i majątku, 37 Budownictwo, Czyszczenie budynków 
od wewnątrz i zewnątrz, Czyszczenie okien, Dezynfekcja, 
Dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, De-
zynfekcja pomieszczeń, Dezynfekcja powierzchni we wnę-
trzach domowych do celu zmniejszenia rozprzestrzeniania 
się wirusów i mikroorganizmów, Dezynfekcja powierzchni 
we wnętrzach budynków, Dezynfekcja tapicerki, Informacja 
o naprawach, Konsultacje budowlane, Konsultacje w zakre-
sie nadzoru budowlanego, Malowanie lub naprawa znaków, 
Malowanie, Montaż wyposażenia kuchennego, Nadzór bu-
dowlany, Rozbiórka budynków, Usługi doradztwa budow-
lanego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, 
Usługi porządkowania domów [sprzątanie].

(210) 552165 (220) 2023 02 07
(731) TRZCIŃSKA SANDRA ORTO KINESIS, Lesznowola
(540) (znak słowny)
(540) KTS
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Kursy szkoleniowe, Szko-
lenie w zakresie chiropraktyki, Szkolenia w dziedzinie medy-
cyny, Prowadzenie kursów, Organizowanie kursów szkole-
niowych, Zapewnianie kursów instruktażowych, Prowadze-
nie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, Organizacja i przeprowadzanie kursów eduka-
cyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Edukacja, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Publikowanie tekstów, 
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie materiałów drukowanych, Pu-
blikowanie, 44 Usługi medyczne, Fizjoterapia, Chiropraktyka 
[nastawianie kręgosłupa], Usługi klinik zdrowia, Usługi fizjo-
terapii dla osób cierpiących na skoliozę, Usługi fizjoterapii 
w celu oceny i leczenia skoliozy, hiperkifozy, złej postawy, 
bólu pleców, Usługi rehabilitacji po kontuzji, Opracowywa-
nie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Reha-
bilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilita-
cja kręgosłupa, Diagnostyka i leczenie skoliozy, Diagnostyka 
i leczenie bólu kręgosłupa, Profesjonalne doradztwo w za-
kresie ochrony zdrowia, Rehabilitacja schorzeń mięśniowo-
-szkieletowych, Diagnostyka i konsultacje lekarskie, Organi-
zowanie i prowadzenie poradni specjalistycznych (placówek 
medycznych), Poradnictwo medyczne.

(210) 552169 (220) 2023 02 07
(731) SPYCHAŁA MAGDALENA KLUCZ DO ZDROWIA, 

Zbąszynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Liryczne prezenty

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.13, 20.01.03
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: bony upominkowe, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
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kupony drukowane, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bony wartościowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: pudełka na prezenty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kartony na prezenty, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: etykietki na prezenty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: afisze, plakaty, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: plakaty z papieru, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dyplomy drukowane, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: kalendarze adwentowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kalendarze, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: kartki okolicznościowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: rozkładane kartki 
okolicznościowe z niespodzianką, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: kosze upominko-
we z wybranymi towarami w związku ze szczególną okazją 
lub tematem, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pi-
sanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania 
za pośrednictwem usług teletekstu.

(210) 552178 (220) 2023 02 07
(731) KOŁODZIEJCZYK ARKADIUSZ AREK, Skierniewice
(540) (znak słowny)
(540) arcomebelo
(510), (511) 20 Biurka modułowe [meble], Blaty kuchenne 
[meble], Elementy metalowe mebli segmentowych [meble], 
Konsole [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], 
Komody [meble], Konsole [meble] do montażu sprzętu elek-
tronicznego [pulpity sterownicze], Kwietniki [meble], Lustra 
[meble], Meble, Meble biurowe, Meble do wnętrz, Meble 
domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble  
komputerowe, Meble łazienkowe, Meble metalowe, Meble 
wielofunkcyjne.

(210) 552179 (220) 2023 02 07
(731) POMIANEK RAFAŁ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BETA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 13.01.17
(510), (511) 37 Budowa fabryk, Budowa i naprawa maga-
zynów, Budownictwo, Instalowanie i naprawa alarmów 
przeciwwłamaniowych, Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klima-
tyzacyjnych, Konsultacje budowlane, Montaż i naprawa in-
stalacji alarmowych przeciwpożarowych, Montaż instalacji 
na placach budowy, 42 Audyt energetyczny, Badania doty-
czące technik telekomunikacyjnych, Badania naukowe, Ba-
dania technologiczne, Badania w dziedzinie budownictwa, 
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomuni-
kacyjnych, Doradztwo w zakresie oprogramowania kom-

puterowego, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania awarii, Pomiary 
inżynieryjne, Programowanie komputerowe do przetwarza-
nia danych, Programowanie komputerów, Projektowanie bu-
dowlane, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi architektoniczne, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii, Usługi inżynieryjne, Usługi konsultacyjne dotyczące 
architektury.

(210) 552181 (220) 2023 02 07
(731) GOUDENKORREL SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) polisulmag
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 552182 (220) 2023 02 07
(731) GOUDENKORREL SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) northsilc
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 552183 (220) 2023 02 07
(731) GOUDENKORREL SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) policalc
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 552185 (220) 2023 02 07
(731) GOUDENKORREL SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) basaltic
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne dla rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 552191 (220) 2023 02 07
(731) CIEPLIŃSKI PAWEŁ IP-PRO, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) LUVU
(510), (511) 9 Treści do pobrania i utrwalone na nośnikach, 
Etui na okulary, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, 
Modne okulary, Modne okulary przeciwsłoneczne, Oku-
lary, Ochronne okulary, Słuchawki, Słuchawki bezprzewo-
dowe, Słuchawki do aparatów telefonicznych, Komputery,  
16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wypo-
sażenie edukacyjne, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, Dekoracje na przyjęcia 
z papieru metalizowanego, Ozdoby papierowe na przy-
jęcia, 20 Balony reklamowe, Balony reklamowe nadmuchi-
wane powietrzem, Dmuchane balony reklamowe, Ozdo-
by na przyjęcia z tworzyw sztucznych, 23 Przędza i nici, 
28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, Balony na przyjęcia, Balony 
do gry, Dekoracje i ozdoby choinkowe, Dekoracje świątecz-
ne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki.

(210) 552198 (220) 2023 02 07
(731) RĄCZKA ŁUKASZ INTERBERG, Wilkowice
(540) (znak słowno-graficzny)



80 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT9/2023

(540) LM-Lighting

(531) 13.01.11, 27.05.01
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe.

(210) 552205 (220) 2023 02 07
(731) SKWIRTNIAŃSKI BARTOSZ S L T SPICY LIFE TRAVEL, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SLT SPICY LIVE TRAVEL
(510), (511) 39 Organizacja wycieczek, Organizacja wycie-
czek turystycznych, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, 
Prowadzenie wycieczek, Organizowanie wycieczek autoka-
rowych, Usługi pilotów wycieczek, Organizowanie wycie-
czek zagranicznych, Organizowanie wypraw, wycieczek jed-
nodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie 
wycieczek ze zwiedzaniem [transport], Świadczenie usług 
w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, Prowadzenie wycie-
czek ze zwiedzaniem dla osób trzecich, Organizowanie wy-
cieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, 
Usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki.

(210) 552214 (220) 2023 02 07
(731) OLISZEWSKI ROBERT UŚMIECHNIĘTY WYPIEKARZ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uśmiechnięty WYPIEKARZ

(531) 08.01.16, 04.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Chleb, Chleb czosnkowy, Chleb żytni, Chleb 
razowy, Nadziewany chleb, Chleb chrupki, Chleb bezdroż-
dżowy, Chleb słodowy, Świeży chleb, Chleb pita, Chleb 
sodowy, Chleb wielozbożowy, Paluszki chlebowe, Zakwas 
chlebowy, Chleb na parze, Chleb wstępnie upieczony, Chleb 
i bułki, Chleb z przyprawami, Sopapilla [smażony chleb], 
Ciasto na chleb, Chleb z rodzynkami, Tosty z chleba, Chleb 
z ziarnami soi, Chleb w kształcie placków, Bułki nadziewa-
ne, Bułki, Bułki chrupiące, Duńskie bułki, Słodkie bułki, Bułki 
z nadzieniem, Bułki z bekonem, Bułki z cynamonem, Słod-
kie drożdżowe bułki duńskie, Duże miękkie bułki, Pieczywo 
owocowe, Kruche ciasto, Ciasto śliwkowe, Ciasto kruche, 
Ciasto śniadaniowe, Babeczki (ciasto) płaskie, Ciasto do pie-
czenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygo-
towywania, Ciastka, Ciastka migdałowe, Ciastka herbaciane, 
Ciastka czekoladowe, Makaroniki (ciastka), Ciastka owsiane, 
Ciastka owsiane spożywcze, Ciastka serowe, Kruche ciastka 
(herbatniki), Brownie [ciastka czekoladowe], Senebei [ciastka 
ryżowe], Ciastka na patyku, Ciastka (Ciasto na - ), Podłużne 
biszkopty [ciastka], Wyroby ciastkarskie nadziewane owoca-
mi, Ciastka na bazie drożdży piwnych, Wyroby ciastkarskie 
z makiem, Wyroby ciastkarskie z owocami, Kandyzowane 
ciastka z prażonego ryżu, Kruche ciastka maślane częściowo 
oblane czekoladą, Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, 
Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka w polewie 
o smaku czekoladowym, Kruche ciastka maślane z polewą 
czekoladową, Słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi-
-gashi), Placki, Świeże placki [ciasta], Placki z borówkami, Tar-
ty, Tarty (z owocami), Tarty z jabłkami, Tarty jajeczne, Quiche 

[tarty], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Tarty 
(słodkie lub słone), Tarty z polewą, Ciasteczka, Ciasteczka ma-
ślane, Ciasteczka migdałowe, Herbatniki czekoladowe, Ciasta 
czekoladowe, Precle pokryte czekoladą, Herbatniki oblane 
czekoladą, Ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego 
biszkoptu, Bezy, Bułeczki chrupkie, Bułeczki z rodzynkami 
z mleczną czekoladą, Ciasta, Ciasta z bakaliami, Ciasta we-
gańskie, Ciasta w polewie czekoladowej, Ciasta [słodkie lub 
słone], Ciasta z cukierkami, Ciasta z dyni, Ciasta z kremem 
[cream pie], Ciasta z kremem, Ciasto migdałowe, Herbatniki, 
Herbatniki o smaku owocowym, Herbatniki owsiane spo-
żywcze, Eklerki, Crème brûlées [przypalony krem], Lukro-
wane ciasta z owocami, Lukrowane biszkopty, Magdalenki, 
Lukrowane ciasto, Piernik, Pierniczki, Pączki, Muszelki z ciasta, 
Napoleonki, Rogaliki, Szarlotka, Torty truskawkowe, Wyroby 
cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, 
Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Wyroby 
piekarnicze zawierające owoce, Wyroby piekarnicze, Wyro-
by cukiernicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Wyroby 
cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze zawie-
rające galaretkę, Wyroby cukiernicze z czekolady, Gotowe 
desery [wyroby piekarnicze], Wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Ba-
klava, Bułeczki z kremem, Kurtoszkalacze [ciasta kominowe], 
Makaroniki [wyroby cukiernicze], Kawałki ciast, Wyroby pie-
karnicze z warzywami i rybami, Wyroby piekarnicze składa-
jące się z warzyw i drobiu, Wyroby piekarnicze składające się 
z warzyw i mięsa, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki z dżemem, 
Bułeczki z owocami, 35 Organizacja działalności gospodar-
czej, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Reklama, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarni-
czych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami 
piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
stępującymi towarami: chleb, chleb czosnkowy, chleb żytni, 
chleb razowy, nadziewany chleb, chleb chrupki, chleb bez-
drożdżowy, chleb słodowy, świeży chleb, chleb pita, chleb 
sodowy, chleb wielozbożowy, paluszki chlebowe, zakwas 
chlebowy, chleb na parze, chleb wstępnie upieczony, chleb 
i bułki, chleb z przyprawami, sopapilla [smażony chleb], cia-
sto na chleb, chleb z rodzynkami, tosty z chleba, chleb z ziar-
nami soi, chleb w kształcie placków, bułki nadziewane, bułki, 
bułki chrupiące, duńskie bułki, słodkie bułki, bułki z nadzie-
niem, bułki z bekonem, bułki z cynamonem, słodkie drożdżo-
we bułki duńskie, duże miękkie bułki, pieczywo owocowe, 
kruche ciasto, ciasto śliwkowe, ciasto kruche, ciasto śniada-
niowe, babeczki (ciasto) płaskie, ciasto do pieczenia, goto-
wania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, 
ciastka, ciastka migdałowe, ciastka herbaciane, ciastka czeko-
ladowe, makaroniki (ciastka), ciastka owsiane, ciastka owsiane 
spożywcze, ciastka serowe, kruche ciastka (herbatniki), brow-
nie [ciastka czekoladowe], senebei [ciastka ryżowe], ciastka 
na patyku, ciastka (ciasto na -), podłużne biszkopty [ciastka], 
wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, ciastka na bazie 
drożdży piwnych, wyroby ciastkarskie z makiem, wyroby 
ciastkarskie z owocami, kandyzowane ciastka z prażonego 
ryżu, kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, 
ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, chrupiące ciastka 
z kremem (profiterole), ciastka w polewie o smaku czeko-
ladowym, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, 
słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), placki, 
świeże placki [ciasta], placki z borówkami, tarty, tarty (z owo-
cami), tarty z jabłkami, tarty jajeczne, quiche [tarty], wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, tarty (słodkie lub słone), 
tarty z polewą, ciasteczka, ciasteczka maślane, ciasteczka 
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migdałowe, herbatniki czekoladowe, ciasta czekoladowe, 
precle pokryte czekoladą, herbatniki oblane czekoladą, cia-
sta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, 
bezy, bułeczki chrupkie, bułeczki z rodzynkami z mleczną 
czekoladą, ciasta, ciasta z bakaliami, ciasta wegańskie, ciasta 
w polewie czekoladowej, ciasta [słodkie lub słonej, ciasta 
z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem [cream pie], ciasta 
z kremem, ciasto migdałowe, herbatniki, herbatniki o smaku 
owocowym, herbatniki owsiane spożywcze, eklerki, crème 
brûlées [przypalony krem], lukrowane ciasta z owocami, lu-
krowane biszkopty, magdalenki, lukrowane ciasto, piernik, 
pierniczki, pączki, muszelki z ciasta, napoleonki, rogaliki, szar-
lotka, torty truskawkowe, wyroby cukiernicze z.mąki, wyroby 
piekarnicze zawierające kremy, wyroby piekarnicze zawiera-
jące kremy i owoce, wyroby piekarnicze zawierające owoce, 
wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze 
bezglutenowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wy-
roby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze 
z czekolady, gotowe desery [wyroby piekarnicze], wyroby 
cukiernicze w polewie czekoladowej, croissant [rogaliki z cia-
sta francuskiego], baklava, bułeczki z kremem, kurtoszkalacze 
[ciasta kominowe], makaroniki [wyroby cukiernicze], kawałki 
ciast, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, wyroby pie-
karnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze 
składające się z warzyw i mięsa, bułeczki z czekoladą, bułecz-
ki z dżemem, bułeczki z owocami.

(210) 552215 (220) 2023 02 07
(731) KILIAN-KUŹNIEWICZ ANITA STONERCHEF, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Stonerchef
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Daszki  
[nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie 
[nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], 
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chu-
sty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], 
Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztor-
miaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury 
[odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski 
na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież 
skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body 
[odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, 
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, 
Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezo-
ny [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dol-
ne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże 
luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież 
z imitacji skóry, Odzież sportowa, Gorsety [odzież, wyroby 
gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Odzież wierzchnia na złe warunki 
pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane su-
kienki, Sukienki skórzane, Sukienki druhen, Chińskie sukienki 
Cheongsams, Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, 
Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym 
kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule 
zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążo-
we, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzy-
kiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszu-
le z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Ko-
szule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Ko-
szule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okry-
cia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie 
z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-
-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztrukso-

we, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], 
Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, 
Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baleto-
we, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alladynki], 
Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy  
[kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bry-
czesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, 
szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety 
z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry 
marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry 
z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, 
Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze 
plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze 
damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze 
przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krót-
kie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płasz-
cze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki 
budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, 
Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki blu-
zy, Ocieplane kurtki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, 
Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, 
Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki 
do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki 
[chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełnia-
ne, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, 
Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z dasz-
kiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze prze-
ciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kape-
lusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], 
Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, 
Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Dłu-
gie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na gło-
wę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecię-
ce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dzie-
cięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych za-
baw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie piłkarskie, 
Obuwie gimnastyczne, 34 Tytoń do palenia, Zioła do palenia, 
Zestawy do palenia papierosów elektronicznych, Fajki do pa-
lenia mentolowych zamienników tytoniu, Herbata do pale-
nia jako zamiennik tytoniu, Fajki do palenia tytoniu z metalu 
szlachetnego, Fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachet-
nego, Aerozole do inhalowania i substancje nośne do nich, 
do zastosowania w fajkach wodnych, Aromaty do tytoniu, 
Beztytoniowe doustne torebki nikotynowe [nie do użytku 
medycznego], Japoński poszatkowany tytoń [kizami], Ma-
chorka, Melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Mokry tytoń 
[Mu’assel], Papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artyku-
ły dla palaczy, Rappee, Snus, Snus bez tytoniu, Snus z tyto-
niem, Substancje do inhalowania za pomocą fajek wodnych, 
zwłaszcza substancje aromatyczne, Substytuty tytoniu, Sub-
stytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Tabaka, Tabaka 
bez tytoniu, Tabaka z tytoniem, Tytoń, Tytoń aromatyzowa-
ny, Tytoń bezdymny, Tytoń do fajek, Tytoń do papierosów, 
Tytoń do robienia papierosów, Tytoń do skręcania papiero-
sów, Tytoń do żucia, Tytoń hookah, Tytoń i substytuty tyto-
niu, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Tytoń mentolowy, 
Tytoń mentolowy do fajek, Tytoń surowy, Tytoń w liściach, 
Wyroby tytoniowe, Zestaw do skręcania papierosów, Cygara 
do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytonio-
wych, Cygaretki, Cygara, Krótkie cygara, Małe cygara, Papiero-
sy, Papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, Pa-
pierosy mentolowe, Papierosy z filtrem, Papierosy zawierają-
ce substytuty tytoniu, Papierosy zawierające substytuty ty-
toniu, nie do celów leczniczych, Papierosy kretek do celów 
innych niż medyczne, Tytoń preparowany, Środki aromatyzu-
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jące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzują-
ce, inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach 
tytoniu, Artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, Ar-
tykuły dla palaczy z metalu szlachetnego, Azjatyckie długie 
fajki do tytoniu [kiseru], Bibułki papierosowe, Bloczki bibułki 
papierosowej, Cybuchy do fajek, Cygarniczki, Cygarniczki 
na cygaro, z metali szlachetnych, Cygarniczki z metali szla-
chetnych, Elektroniczne fajki do tytoniu, Elektroniczne fajki 
wodne, Etui do papierosów elektronicznych, Etui na cygara, 
Fajki, Fajki na tytoń mentolowy, Fajki wodne, Filtry do cygar, 
Stojaczki na fajki, Filtry do fajek, Filtry do papierosów, Filtry 
do tytoniu, Gilotynki do cygar, Gilzy papierosowe, Papier hi-
groskopijny do fajek, Kamienie używane do fajek wodnych, 
Lufki do papierosów, Młynki do tytoniu, Noże do fajek, Osło-
ny na azjatyckie długie fajki do tytoniu, Papier na ustniki 
do papierosów, Papier higroskopijny do tytoniu, Filtry do pa-
pierosów, Kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, 
Ustniki do papierosów, Papierowe ustniki papierosowe z fil-
trami, Podpory do fajek, Pojemniczki na tytoń, Pojemniki 
na tytoń i humidory, Popielnice, Popielniczki, Popielniczki dla 
palaczy, Produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, 
Przybory do czyszczenia fajek, Przyrządy do obcinania pa-
pierosów, Pudełka na papierosy elektroniczne, Ręczne urzą-
dzenia do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, Skro-
baczki do fajek, Spluwaczki dla żujących tytoń, Środki czysz-
czące do papierosów elektronicznych, Stojaki na fajki, Stojaki 
na fajki dla palaczy, Stojaki na fajki [przybory dla palaczy], 
Tacki do fajek, Torby na fajki, Torebki na fajki, Ubijaki do fajek, 
Uchwyty do papierosów elektronicznych, Urządzenia do ga-
szenia palących się papierosów i cygar oraz palących się pa-
tyczków tytoniowych, Urządzenia do podgrzewania substy-
tutów tytoniu w celu wdychania, Urządzenia do podgrzewa-
nia tytoniu w celu wdychania, Ustniki do cygar, Ustniki do cy-
garniczek, Ustniki do fajek, Ustniki do papierosów, Ustniki 
papierosów, Ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, Wo-
reczki na tytoń, Wyciory do fajek, Zapalniczki dla palaczy, 
Zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], 35 Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością go-
spodarczą, Organizacja działalności gospodarczej, Promowa-
nie działalności gospodarczej, Planowanie działalności go-
spodarczej, Publikowanie materiałów reklamowych online, 
Usługi przetwarzania danych online, Reklamy online, Usługi 
w zakresie zamówień online, Usługi reklamowe i marketin-
gowe online, Reklama online poprzez komputerowe sieci 
komunikacyjne, Usługi przetwarzania danych w trybie online, 
Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie następu-
jących towarów: e-booki, tytoń do palenia, zioła do palenia, 
zestawy do palenia papierosów elektronicznych, fajki do pa-
lenia mentolowych zamienników tytoniu, herbata do pale-
nia jako zamiennik tytoniu, fajki do palenia tytoniu z metalu 
szlachetnego, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachet-
nego, aerozole do inhalowania i substancje nośne do nich, 
do zastosowania w fajkach wodnych, aromaty do tytoniu, 
beztytoniowe doustne torebki nikotynowe [nie do użytku 
medycznego], japoński poszatkowany tytoń [kizami], ma-
chorka, melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], mokry tytoń 
[mu’assel], papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artyku-
ły dla palaczy, rappee, snus, snus bez tytoniu, snus z tyto-
niem, substancje do inhalowania za pomocą fajek wodnych, 
zwłaszcza substancje aromatyczne, substytuty tytoniu, sub-
stytuty tytoniu (nie do celów medycznych), tabaka, tabaka 
bez tytoniu, tabaka z tytoniem, tytoń, tytoń aromatyzowany, 
tytoń bezdymny, tytoń do fajek, tytoń do papierosów, tytoń 
do robienia papierosów, tytoń do skręcania papierosów, ty-
toń do żucia, tytoń hookah, tytoń i substytuty tytoniu, tytoń 
luzem, do zwijania i do fajek, tytoń mentolowy, tytoń mento-
lowy do fajek, tytoń surowy, tytoń w liściach, wyroby tyto-

niowe, zestaw do skręcania papierosów, cygara do stosowa-
nia jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, cygaretki, 
cygara, krótkie cygara, małe cygara, papierosy, papierosy 
beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy mento-
lowe, papierosy z filtrem, papierosy zawierające substytuty 
tytoniu, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do ce-
lów leczniczych, papierosy kretek do celów innych niż me-
dyczne, tytoń preparowany, środki aromatyzujące do tyto-
niu, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące, inne niż 
olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, ar-
tykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, artykuły dla 
palaczy z metalu szlachetnego, azjatyckie długie fajki do ty-
toniu [kiseru], bibułki papierosowe, bloczki bibułki papiero-
sowej, cybuchy do fajek, cygarniczki, cygarniczki na cygaro, 
z metali szlachetnych, cygarniczki z metali szlachetnych, 
elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui 
do papierosów elektronicznych, etui na cygara, fajki, fajki 
na tytoń mentolowy, fajki wodne, filtry do cygar, fajki (sto-
jaczki na -), filtry do fajek, filtry do papierosów, filtry do tyto-
niu, gilotynki do cygar, gilzy papierosowe, higroskopijny (papier -) 
do fajek, kamienie używane do fajek wodnych, lufki do papiero-
sów, młynki do tytoniu, noże do fajek, osłony na azjatyckie dłu-
gie fajki do tytoniu, papier na ustniki do papierosów, papier 
higroskopijny do tytoniu, papierosy (filtry do -), papierosy 
(kieszonkowe przyrządy do skręcania -), papierosy (ustniki -), 
papierowe ustniki papierosowe z filtrami, podpory do fajek, 
pojemniczki na tytoń, pojemniki na tytoń i humidory, popiel-
nice, popielniczki, popielniczki dla palaczy, produkty tytonio-
we przeznaczone do ogrzewania, przybory do czyszczenia 
fajek, przyrządy do obcinania papierosów, pudełka na papie-
rosy elektroniczne, ręczne urządzenia do wstrzykiwania tyto-
niu w papierowe rolki, skrobaczki do fajek, spluwaczki dla 
żujących tytoń, środki czyszczące do papierosów elektro-
nicznych, stojaki na fajki, stojaki na fajki dla palaczy, stojaki 
na fajki [przybory dla palaczy], tacki do fajek, torby na fajki, 
torebki na fajki, ubijaki do fajek, uchwyty do papierosów 
elektronicznych, urządzenia do gaszenia palących się papie-
rosów i cygar oraz palących się patyczków tytoniowych, 
urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu 
wdychania, urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu 
wdychania, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki 
do fajek, ustniki do papierosów, ustniki papierosów, ustniki 
z bursztynu do papierosów i cygar, woreczki na tytoń, wycio-
ry do fajek, zapalniczki dla palaczy, zatyczki do fajek [przybo-
ry dla palaczy], nakrycia głowy, obuwie, odzież, daszki [nakry-
cia głowy], czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia 
głowy], daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe 
nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], 
odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież co-
dzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], 
odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki 
[odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], 
topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki 
[odzież], odzież damska, odzież tkana, body [odzież], odzież 
wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, 
odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski 
[odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna 
[odzież], futra [odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież 
wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pu-
lowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], 
kurtki jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież], 
ocieplacze na ręce [odzież], odzież z imitacji skóry, odzież 
sportowa, gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety 
odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecię-
ca, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki 
damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, 
sukienki druhen, cheongsams (chińskie sukienki), luźne su-



Nr  ZT9/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 83

kienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uro-
czystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule 
codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule ele-
ganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, 
koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, 
szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez 
rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, 
koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, ko-
szulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] nakładane na ko-
szule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu, spodnie, 
spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie 
spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie cią-
żowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie 
spodnie, spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico-
-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni pod stopy, 
spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy 
ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], 
spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowa-
tymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], 
kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, 
swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, swetry 
bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wykoń-
czeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wie-
czorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny 
[płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze 
zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płasz-
cze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze 
i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, 
kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki 
dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki 
narciarskie, kurtki bluzy, ocieplane kurtki, kurtki sportowe, 
krótkie kurtki cieple, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, 
kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, 
krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie 
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, 
czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki 
dziane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki 
z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze 
przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, 
kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], 
modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale, 
szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, dłu-
gie szale damskie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na gło-
wę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka, spodnie dziecię-
ce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież], majtki dzie-
cięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych za-
baw przebieranych, obuwie robocze, obuwie piłkarskie, 
obuwie gimnastyczne, 41 Dostarczanie informacji edukacyj-
nych, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostar-
czanie informacji na temat aktywności kulturalnych, Dostar-
czanie informacji na temat aktywności sportowych, Dostar-
czanie informacji na temat konopi, wyrobów konopnych, 
olejków CBD, Edukacja [nauczanie], Edukacja online z kom-
puterowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstra-
netów, Edukacja, rozrywka i sport, Elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Infor-
macje bibliograficzne, Informacje dotyczące działalności kul-
turalnej, Informacja o rozrywce, Informacja o rekreacji, Infor-
macja o imprezach rozrywkowych, Informacje dotyczące 
rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], Multimedialne wydania pu-
blikacji elektronicznych, Nauczanie, Nauczanie w dziedzinie 
medycyny, Nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, Nauczanie 

w zakresie zdrowia, Nauczanie w zakresie sposobów odży-
wiania, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
klamowe, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pi-
sanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie artyku-
łów, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, 
Publikacja i redagowanie książek, Publikacja książek i czaso-
pism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja 
gazet elektronicznych online, Publikacja multimedialna ma-
teriałów drukowanych, Publikacja recenzji online w dziedzi-
nie rozrywki, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikacja 
tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikowanie, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Pu-
blikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Rozrywka, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostęp-
nianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i spraw-
ności fizycznej, Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udostęp-
nianie informacji o nauczaniu on-line, Udostępnianie infor-
macji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputero-
wych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie pu-
blikacji on-line dotyczących konopi, wyrobów konopnych, 
olejków CBD, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci kompute-
rowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publika-
cji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Udostępnianie 
publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Usługi eduka-
cyjne dotyczące zdrowia, Usługi edukacyjne dotyczące  
gotowania.

(210) 552218 (220) 2023 02 07
(731) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GWARNO RESTAURACJA & BROWAR

(531) 06.01.01, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na ba-
zie piwa, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Piwa smako-
we, Korzenne piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, 
Piwo słodowe, Kwas chlebowy, Napoje bezalkoholowe, 
Drinki na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo 
bezalkoholowe, Piwo rzemieślnicze, Brzeczka, 33 Napoje al-
koholowe, esencje i ekstrakty alkoholowe, 35 Reklama, pro-
mocja, marketing, prowadzenie punktów sprzedaży żywno-
ści, Handel detaliczny w zakresie: pamiątek, książek, biżuterii, 
kosmetyków, Usługi w zakresie reklamy, prezentacji wystaw 
handlowych i reklamowych, 41 Organizowanie i prowa-
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dzenie balów, przyjęć i koncertów, organizowanie wystaw 
z dziedziny kultury i edukacji, 43 Usługi hotelarskie, obsługa 
gastronomiczna, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityn-
gi, narady, imprezy okolicznościowe, wypożyczanie krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i naczyń, usługi w zakresie zaopa-
trywania w żywność (catering), restauracje, Bary, Kawiarnie, 
Restauracje samoobsługowe, Bary szybkiej obsługi, Pijalnie, 
Pizzerie, Browary restauracyjne, Usługi barowe i restauracyj-
ne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem (catering), Usługi w zakresie prowadzenia 
piwiarni i mini browarów.

(210) 552219 (220) 2023 02 07
(731) ALULOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Aluminium [glin], Drzwi (urządzenia do otwie-
rania -) nieelektryczne, Drzwi metalowe, Konstrukcje metalo-
we, Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budownic-
two], Listwy profilowane metalowe dla budownictwa, Mate-
riały konstrukcyjne metalowe, Metalowe rolki do okien, Zam-
ki inne niż elektryczne metalowe, Zamki obrotowe do okien 
metalowe, Zawiasy metalowe, Okiennice metalowe, Okna 
metalowe, Okucia metalowe, Okucia metalowe do okien, 
Okucia okienne (ozdobne) metalowe, Okucia stosowane 
w budownictwie, metalowe, Przenośne struktury metalo-
we, 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Montaż drzwi 
i okien.

(210) 552220 (220) 2023 02 07
(731) ŁAŹNIAK SEBASTIAN COGITO, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COGITO MED

(531) 24.01.13, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Badania biotechnologiczne, Badania doty-
czące biotechnologii, Przeprowadzanie testów biotechno-
logicznych, Doradztwo w zakresie biotechnologii, Badania 
biotechnologiczne dotyczące przemysłu, Sporządzanie 
raportów z dziedziny biotechnologii, Badania biotechno-
logiczne w zakresie rolnictwa, Badania biotechnologicz-
ne w zakresie ogrodnictwa, Badania biotechnologiczne 
w zakresie określania neuronalnego przeżycia cząsteczek 
w modelach zwierząt, Informacje związane z badaniami 
naukowymi z dziedziny biochemii i biotechnologii, Usługi 
projektowe dotyczące instalacji i urządzeń dla przemysłu 
biotechnologicznego, Usługi projektowe związane z syste-
mami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, 
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej 
i biotechnologicznej, Pisanie programów komputerowych 
do zastosowań biotechnologicznych, Badania biotech-

nologiczne w zakresie inwentarza żywego, Badania bio-
technologiczne dotyczące przemysłu naftowego, Badania 
i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Badania biotechno-
logiczne w zakresie syntezy enzymów, Opracowywanie 
sond pomiarowych do zastosowań biotechnologicznych, 
Wynajem sprzętu naukowego i technologicznego, Anali-
za surowicy krwi ludzkiej do badań medycznych, Badania 
biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Usłu-
gi badań kontraktowych w zakresie nauk molekularnych, 
Badania z zakresu nauk molekularnych, Analiza w zakresie 
biologii molekularnej, Analizy biologiczne, Badania biolo-
giczne, Usługi klonowania biologicznego, Usługi laborato-
riów biologicznych, Doradztwo w zakresie biologii, Usłu-
gi laboratorium badań biologicznych, Badania naukowe 
z zakresu biologii, Usługi w zakresie badań biologicznych, 
Usługi w zakresie rozwoju biologicznego, Usługi badań 
i analiz biologicznych, Przygotowywanie próbek biologicz-
nych do celów badawczych, Usługi w zakresie laborato-
riów chemicznych i/lub biologicznych, Przygotowywanie 
próbek biologicznych do analizy w laboratoriach badaw-
czych, Przygotowywanie próbek biologicznych do testów 
i analiz w laboratoriach badawczych, Doradztwo naukowe, 
Usługi naukowe, Badania naukowe, Analiza naukowa, Me-
dyczne badania naukowe, Usługi naukowo-technologicz-
ne, Prowadzenie badań [naukowych], Wynajem urządzeń 
naukowych, Wypożyczanie przyrządów naukowych, Publi-
kowanie informacji naukowych, Udostępnianie informacji 
naukowych, Kompilacja informacji naukowych, Sporzą-
dzanie raportów naukowych, Ocena ryzyka naukowego, 
Prowadzenie badań naukowych, Usługi naukowe i tech-
nologiczne, 44 Usługi lekarskie, Przygotowywanie i wyda-
wanie lekarstw, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi 
w zakresie lekarskich wizyt domowych, Usługi medyczne 
w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość 
[tele-reporting], Doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, Badania na obecność alkoholu do celów medycz-
nych, Badania przesiewowe [skriningowe], Badania w celu 
oceny zagrożenia dla zdrowia, Badania w zakresie diagno-
zy stanu zdrowia, Badanie sprawności fizycznej, Domowa 
opieka pielęgniarska, Diagnozowanie zaburzeń przetwa-
rzania wzrokowego, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłu-
pa], Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniar-
ską lub medyczną, Dopasowywanie aparatów słuchowych, 
Doradztwo dietetyczne, Doradztwo dotyczące alergii, 
Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo doty-
czące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], 
Doradztwo genetyczne, Doradztwo w zakresie biorytmów, 
Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie ży-
wienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Dostarczanie 
informacji dotyczących zdrowia, Dostarczanie informacji 
dotyczących moksybucji, Dostarczanie informacji z dzie-
dziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Fizjoterapia, Masaż, Nadzór nad programa-
mi redukcji wagi, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia, Opieka 
medyczna i zdrowotna, Ochrona zdrowia, Ośrodki zdrowia, 
Placówki rekonwalescencji, Planowanie i nadzorowanie 
diety, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, 
Planowanie rodziny, Poradnictwo dietetyczne, Sanatoria, 
Poradnictwo żywieniowe, Świadczenie usług w zakresie 
opieki zdrowotnej, Terapia mowy, Terapia mowy i słuchu, 
Usługi farmaceutyczne, Usługi dentystyczne, Usługi do-
radcze związane z dietą, Usługi medyczne, Usługi optycz-
ne, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi oceny zdrowia, Usługi 
w zakresie terapii mowy, Usługi w zakresie leczenia uza-
leżnień, Usługi terapeutyczne, Usługi szpitalnych domów 
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opieki, Wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Zabiegi terapeu-
tyczne dla ciała, Wydawanie środków farmaceutycznych, 
Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usługi doradztwa 
farmaceutycznego, Usługi farm zdrowia [medyczne], Po-
rady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze dotyczące 
farmaceutyków, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, 
Doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, Usługi 
doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem 
Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Usłu-
gi doradcze i informacyjne związane z produktami farma-
ceutycznymi, Kliniki medyczne, Poradnictwo medyczne, 
Konsultacje medyczne, Informacja medyczna, Badania me-
dyczne, Pomoc medyczna, Usługi opieki medycznej, Usługi 
oceny medycznej, Usługi informacji medycznej, Udzielanie 
informacji medycznej, Usługi pomocy medycznej, Wyna-
jem urządzeń medycznych, Wypożyczanie sprzętu me-
dycznego, Świadczenie pomocy medycznej, Prowadzenie 
placówek medycznych, Świadczenie usług medycznych, 
Organizowanie leczenia medycznego, Usługi obrazowania 
medycznego, Zapewnianie leczenia medycznego, Przepro-
wadzanie badań medycznych, Usługi medyczne w zakre-
sie pielęgniarstwa, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, 
Analiza zachowania do celów medycznych, Badania gene-
tyczne do celów medycznych, Usługi w zakresie leczenia 
medycznego, Badanie leków w celach medycznych, Ob-
razowanie rentgenowskie do celów medycznych, Badania 
rentgenowskie w celach medycznych, Doradztwo medycz-
ne w zakresie dermatologii, Usługi medyczne w dziedzi-
nie onkologii, Usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, 
Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Bada-
nia medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, 
Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, 
Usługi w zakresie przygotowywania raportów medycz-
nych, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, 
Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi ana-
liz medycznych związane z leczeniem pacjentów, Analiza 
surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Moni-
torowanie pacjentów, Leczenie pacjentów uzależnionych 
od narkotyków, Rehabilitacja pacjentów uzależnionych 
od alkoholu, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywa-
jących środki odurzające, Leczenie pacjentów uzależnio-
nych od substancji narkotycznych, Udzielanie informacji 
pacjentom w zakresie zażywania leków.

(210) 552222 (220) 2023 02 07
(731) MATUSIAK PRZEMYSŁAW MANGO SUSHI&WOK, 

Barkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANGO SUSHI&WOK

(531) 05.07.14, 11.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach i barach, Przygotowanie dań 
kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia, Restauracje 
dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi 
kateringowe oferujące kuchnię japońską, Usługi restauracji 
japońskich, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi re-
stauracji washoku, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi 
restauracyjne, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usłu-
gi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, Usługi cateringu zewnętrzne-
go, Usługi restauracji serwujących tempurę.

(210) 552258 (220) 2023 02 09
(731) RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLAVIC PUNK

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 9 Gry wideo nagrane na dysku [oprogramo-
wanie komputerowe], Gry wideo [gry komputerowe] w for-
mie programów komputerowych zapisanych na nośnikach 
danych, Nagrane płyty DVD zawierające gry, Pobieralne gry 
komputerowe, Nagrane taśmy wideo zawierające gry, Nagra-
ne płyty kompaktowe zawierające gry, Publikacje elektro-
niczne zawierające gry, Komputerowe gry losowe, Nagrane 
dyski laserowe zawierające gry, Zaprogramowane gry wi-
deo zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputero-
we], Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne 
do pobrania, Książki w formacie cyfrowym do pobierania 
z Internetu, Książki zapisane na płytach, Książki zapisane 
na taśmach, Filmy animowane, Film kinematograficzny, 
naświetlony, Filmy do pobrania, Filmy kinematograficzne, 
Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, Nagrane filmy, Nagrania wideo 
z filmami, Płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, 
Wstępnie nagrane filmy, Wstępnie nagrane filmy kinemato-
graficzne, Wstępnie nagrane filmy kinowe, Komputerowe 
oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej 
audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem In-
ternetu, Nagrania audio, Nagrania audio i wideo, Muzyka cy-
frowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3,  
Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach 
internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania, Muzyka 
cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Inter-
netu, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Muzyka cy-
frowa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa 
(ładowalna), dostarczona z Internetu, Nagrane dyski laserowe 
zawierające muzykę, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, 
Nagrania wideo z muzyką, Nagrania wideo z muzyką, do po-
brania, Płyty kompaktowe z muzyką, Programy komputero-
we do odczytu maszynowego, stosowane do odtwarzania 
muzyki, Programy komputerowe do przetwarzania plików 
z muzyką cyfrową, 16 Drukowane książki, czasopisma, gaze-
ty i inne media papierowe, Komiksy [książki], Książki, Książki 
do rysowania, Książki fantasy, Książki informacyjne, Książki 
upominkowe, Książki z grafiką, Książki z obrazkami, Książki 
z opowiadaniami, Książki z plakatami, Książki z rozkładany-
mi obrazkami, Książki z zasadami do gier, Okładki książkowe, 
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Podręczniki [książki], Skórzane okładki na książki, 28 Elektro-
niczne gry planszowe, Edukacyjne gry elektroniczne, Elek-
troniczne gry edukacyjne dla dzieci, Gry, Gry akcji zręczno-
ściowe, Gry elektroniczne, Gry elektroniczne inne niż te przy-
stosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, 
Gry fabularne, Gry karciane, Gry - łamigłówki, Gry-łamigłówki 
logiczne, Gry mechaniczne, Gry memory [gry pamięciowe], 
Gry planszowe, Gry planszowe i urządzenia do hazardu, Gry 
towarzyskie, Gry towarzyskie na przyjęcia, Gry w kości, Gry 
wojenne z użyciem figurek żołnierzy, Gry z samochodami 
wyścigowymi, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Żetony 
do gry, Karty do gry, Karty do gry i gry w karty, Karty na wy-
mianę [gry karciane], Kości do gry, Podręczne konsole do gry, 
41 Realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, Se-
riale nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej.

(210) 552362 (220) 2023 02 13
(731) CHOLEWA TOMASZ TMK, Lubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPALNIA LODÓW NATURALNYCH

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 08.01.18, 
18.01.01, 18.01.19, 18.01.23, 14.07.03, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.08, 26.11.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 
26.01.18, 26.01.20

(510), (511) 30 Jadalne lody owocowe, Jogurt mrożony 
[lody spożywcze], Lody aromatyzowane alkoholem, Lody 
bez mleka, Lody jadalne, Lody mleczne, Lody mleczne 
[lody], Lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], 
Lody na patyku, Lody o smaku czekoladowym, Lody owo-
cowe, Lody owocowe w postaci batonów, Lody spożywcze, 
Lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody truflowe, 
Lody typu sandwich, Lody w proszku, Lody wielosmakowe, 
Lody włoskie, Lody wodne o smaku owocowym w postaci 
lizaków, Lody wodne [sorbety], Lody z owocami, Lody za-
wierające czekoladę, Mieszanki na sorbety [lody], Mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, Napoje na bazie kawy 
zawierające lody (affogato), Owocowe lody, Sorbety [lody], 
Wegańskie lody, Sorbety [wodne lody].

(210) 552375 (220) 2023 02 13
(731) SZTUKOWSKI ŁUKASZ PLATINUM GYM, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLATINUM GYM

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 24.01.03, 24.01.16, 26.11.03, 
26.11.09, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 41 Fitness kluby, Usługi fitness klubów, Usługi 
klubów zdrowia [fitness], Usługi klubów zdrowia i klubów 
sprawności fizycznej [fitness klub], Udzielanie informacji 
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem stro-
ny internetowej online, Usługi siłowni związane z treningiem 
siłowym, Treningi zdrowotne i treningi fitness.

(210) 552439 (220) 2023 02 14
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) OSZCZĘDZANIE NA BIAŁĄ GODZINĘ
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Finansowe usługi bankowe, Finansowe usługi bankowe 
w zakresie wypłacania środków pieniężnych, Finansowe 
usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pienięż-
nych, Usługi bankowe i finansowe, Bankowe usługi rozli-
czeniowe, Telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczenio-
we, Telefoniczne usługi bankowe, Usługi bankowe, Usłu-
gi bankowe dostępne za pomocą kart, Usługi bankowe 
związane z elektronicznym transferem funduszy, Usługi 
bankowe związane z transferem funduszy z kont banko-
wych, Usługi bankowe związane z wpłatami pieniędzy, 
Zautomatyzowane usługi bankowe związane z transak-
cjami za pomocą kart obciążeniowych, Zautomatyzowa-
ne usługi bankowe, Zautomatyzowane usługi bankowe 
związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, 
Usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych 
i kart debetowych, Usługi finansowe świadczone przy 
użyciu kart, Usługi finansowe i monetarne, Usługi finanso-
we świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą 
telefonu, Usługi finansowe świadczone za pomocą środ-
ków elektronicznych, Usługi finansowe świadczone przez 
Internet, Usługi finansowe w zakresie zarządzania karta-
mi kredytowymi, Usługi finansowe w zakresie pożyczek 
pieniężnych, Usługi finansowe związane z kartami kredy-
towymi, Usługi finansowe związane z podejmowaniem 
i deponowaniem gotówki, Usługi finansowe związane 
z kupnem i handlem towarami, Bankowość internetowa, 
Elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć kompu-
terową [bankowość internetowa], Skomputeryzowane 
usługi bankowe, Emisja kart kredytowych, Emisja kart kre-
dytowych i debetowych, Obsługa kart do transakcji płat-
niczych, Obsługa kart kredytowych, Obsługa kart kredyto-
wych i debetowych, Obsługa kart obciążeniowych i kredy-
towych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Wyda-
wanie kart kredytowych, Doradztwo finansowe, Finansowe 
(Doradztwo -), Finansowe (Informacje -), Usługi doradcze 
finansowo-ekonomiczne, Usługi informacji i doradztwa 
finansowego, Usługi doradztwa i udzielania informacji fi-
nansowych, Usługi pośrednictwa finansowego, Transakcje 
gotówkowe i transakcje walutowe, Usługi walutowe, Wy-
miana walutowa, Skomputeryzowane usługi finansowe, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne związane z dzia-
łalnością bankową, Udostępnianie informacji finanso-
wych online, 42 Administrowanie prawami użytkowników 
w sieciach komputerowych, Aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego, Analizy systemów komputerowych, 
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja, konserwacja i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Instalacje oprogra-
mowania komputerowego, Pisanie i projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
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i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych 
elektronicznych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie 
oprogramowania bazy danych, Udostępnianie informacji 
online w zakresie badań technologicznych z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, Usługi komputerowe 
do analizy danych, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja 
oprogramowania komputerowego, Utrzymanie opro-
gramowania komputerowego do dostępu do Internetu, 
Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron interne-
towych, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, 
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania  
komputerowego.

(210) 552440 (220) 2023 02 14
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) OSZCZĘDZAĆ NA BIAŁĄ GODZINĘ
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Finansowe usługi bankowe, Finansowe usługi bankowe 
w zakresie wypłacania środków pieniężnych, Finansowe 
usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pienięż-
nych, Usługi bankowe i finansowe, Bankowe usługi rozli-
czeniowe, Telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczenio-
we, Telefoniczne usługi bankowe, Usługi bankowe, Usłu-
gi bankowe dostępne za pomocą kart, Usługi bankowe 
związane z elektronicznym transferem funduszy, Usługi 
bankowe związane z transferem funduszy z kont banko-
wych, Usługi bankowe związane z wpłatami pieniędzy, 
Zautomatyzowane usługi bankowe związane z transak-
cjami za pomocą kart obciążeniowych, Zautomatyzowa-
ne usługi bankowe, Zautomatyzowane usługi bankowe 
związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, 
Usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych 
i kart debetowych, Usługi finansowe świadczone przy 
użyciu kart, Usługi finansowe i monetarne, Usługi finanso-
we świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą 
telefonu, Usługi finansowe świadczone za pomocą środ-
ków elektronicznych, Usługi finansowe świadczone przez 
Internet, Usługi finansowe w zakresie zarządzania karta-
mi kredytowymi, Usługi finansowe w zakresie pożyczek 
pieniężnych, Usługi finansowe związane z kartami kredy-
towymi, Usługi finansowe związane z podejmowaniem 
i deponowaniem gotówki, Usługi finansowe związane 
z kupnem i handlem towarami, Bankowość internetowa, 
Elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć kompu-
terową [bankowość internetowa], Skomputeryzowane 
usługi bankowe, Emisja kart kredytowych, Emisja kart kre-
dytowych i debetowych, Obsługa kart do transakcji płatni-
czych, Obsługa kart kredytowych, Obsługa kart kredytowych 
i debetowych, Obsługa kart obciążeniowych i kredytowych, 
Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart 
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Wyda-
wanie kart kredytowych, Doradztwo finansowe, Finansowe 
(Doradztwo -), Finansowe (Informacje -), Usługi doradcze 
finansowo-ekonomiczne, Usługi informacji i doradztwa 
finansowego, Usługi doradztwa i udzielania informacji fi-
nansowych, Usługi pośrednictwa finansowego, Transakcje 
gotówkowe i transakcje walutowe, Usługi walutowe, Wy-
miana walutowa, Skomputeryzowane usługi finansowe, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne związane z dzia-
łalnością bankową, Udostępnianie informacji finanso-
wych online, 42 Administrowanie prawami użytkowników 
w sieciach komputerowych, Aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego, Analizy systemów komputerowych, 
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja, konserwacja i aktualizacja 

oprogramowania komputerowego, Instalacje oprogra-
mowania komputerowego, Pisanie i projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych 
elektronicznych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie 
oprogramowania bazy danych, Udostępnianie informacji 
online w zakresie badań technologicznych z kompute-
rowej bazy danych lub Internetu, Usługi komputerowe 
do analizy danych, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja 
oprogramowania komputerowego, Utrzymanie opro-
gramowania komputerowego do dostępu do Internetu, 
Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron interne-
towych, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, 
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania  
komputerowego.

(210) 552446 (220) 2023 02 14
(731) ŁOSIK KRYSTIAN BUBBLES, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) psieplatane
(510), (511) 14 Smycze na klucze, Breloczki do kluczy, 
Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Breloczki 
do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, Bre-
loczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekora-
cyjnymi zawieszkami], Breloczki do kluczy, nie z metalu, 
Breloczki do kluczy [ozdoby], Breloczki do kluczy [ozdoby] 
z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy powlekane 
metalami szlachetnymi, Breloczki do kluczy wykona-
ne z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy z imitacji 
skóry, Breloczki do kluczy z kółkiem ze sztucznej skóry, 
Breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, Brelocz-
ki do kluczy z metali szlachetnych, Breloczki metalowe 
do kluczy, Breloczki skórzane do kluczy, Breloki do kluczy 
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawiesz-
kami], Breloki do kluczy z imitacji skóry, Breloki do klu-
czy ze skóry, Kółka na klucze i breloczki oraz zawiesz-
ki do nich, Zawieszki do breloków do kluczy, Wisiorki 
do kluczy (ozdoby lub breloczki), 18 Smycze dla psów, 
Obroże dla psów, Obroże dla kotów, Obroże dla zwierząt, 
Obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt do-
mowych zawierające informacje medyczne, Smycze dla 
zwierząt, Smycze dla zwierząt domowych, Paski do to-
rebek na ramię, Torby szkolne [z paskiem na ramię], To-
rebki-paski, Torebki-paski na biodra, Odzież dla psów, 
Płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, Parki 
(okrycia) dla psów, Okrycia dla psów, Stroje dla zwierząt 
domowych, Uprzęże dla zwierząt, Uprzęże, Ubranka dla 
zwierząt, 31 Przysmaki dla psów [jadalne], Przysmaki dla 
kotów [jadalne], Jadalne przysmaki dla zwierząt domo-
wych, Karma dla psów, Karma dla psów biorących udział 
w gonitwach, Karma dla kotów, Karma dla zwierząt do-
mowych, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wą-
tróbki do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku 
wołowiny do karmienia psów, Artykuły spożywcze w po-
staci kółeczek do karmienia psów, Artykuły spożywcze 
zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Artyku-
ły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia 
psów, Preparaty spożywcze dla psów.

(210) 552454 (220) 2023 02 15
(731) TYMOSZ MARIUSZ, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)



88 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT9/2023

(540) GOODWIN GENIUSZ W PORTFELU

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.20, 
26.11.02, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 35 Prezentowanie produktów finansowych 
w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, 
Marketing finansowy, 36 Finansowe usługi doradcze i do-
tyczące zarządzania, Finansowe i inwestycyjne usługi kon-
sultacyjne, Inwestycje kapitałowe, Inwestowanie za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, Kluby inwestycyjne, 
Usługi w zakresie inwestowania środków pieniężnych, Usługi 
w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz 
inwestorów indywidualnych, Usługi w zakresie prywatnego 
lokowania i inwestowania kapitału wysokiego ryzyka, Zarzą-
dzanie aktywami i zarządzanie portfolio, Zarządzanie akty-
wami finansowymi, Usługi w zakresie kont inwestycyjnych, 
Usługi finansowe związane z międzynarodowymi papierami 
wartościowymi, Zarządzanie kapitałem.

(210) 552459 (220) 2023 02 15
(731) STRAWA ŁUKASZ STRAVA, Radomyśl Wielki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANTULE

(531) 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Czapki jako nakrycia głowy, 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], 
Daszki jako nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Mitry [nakrycia głowy], 
Nakrycia głowy dla dzieci, Sportowe nakrycia głowy [inne niż 
kaski], Termoaktywne nakrycia głowy.

(210) 552497 (220) 2023 02 15
(731) BRZEZIŃSKA ADRIANA CENTRUM WSPIERANIA 

ROZWOJU DZIECKA EKSPRESJA, Błonie-Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ROAR

(531) 03.06.03, 03.06.11, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauka tańca dla dzieci, Edukacja, Edukacja, roz-
rywka i sport, Edukacja przedszkolna, Edukacja online z kom-
puterowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstra-
netów, Występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, Organi-
zacja konkursów tanecznych, Rozrywka w postaci występów 
tanecznych, Prezentacja pokazów tanecznych, Usługi świad-
czone przez placówki oświatowe, Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja], Usługi rozrywkowe świadczone 
dla dzieci, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi edukacyjne 
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Usłu-
gi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej 
dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, 
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyj-
ne dla dzieci w postaci grup zabaw, Udostępnianie bajek dla 
dzieci przez telefon, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Szkolenia 
w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, Świadczenie 
usług rozrywkowych dla dzieci, Kształcenie ruchowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym.

(210) 552510 (220) 2023 02 16
(731) PHARMLAB CZARNECCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PharmLab CZARNECCY

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Kosmetyczne emulsje do opalania, Kosme-
tyczne maski błotne, Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi 
złuszczające do ciała, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosme-
tyczne środki nawilżające, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, 
Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
do makijażu twarzy, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosme-
tyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do stosowania na skórę, 
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosme-
tyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i prepa-
raty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie 
mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie 
sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmety-
ki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci kremów, 
Kosmetyki w postaci płynów, Kostki mydła do czyszczenia 
do użytku domowego, Kostki mydła do mycia ciała.



Numery zgłoszeń
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Klasa 
towarów

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 548624, 551394, 551407, 551488, 551489, 551502, 551662, 551776, 551787, 552181, 552182, 552183, 552185

2 548624, 551081, 551394, 551488, 551489, 551502, 551662, 552053, 552096

3 544124, 548589, 550561, 550813, 551394, 551407, 551417, 551563, 551630, 551662, 552044, 552510

5 533071, 548589, 550231, 550232, 550233, 550234, 551417, 551503, 551563, 551630, 551728, 551776, 551787, 
551890, 552057, 552090

6 550056, 551788, 552012, 552219

7 549760, 551737, 552012

9 527984, 533071, 543502, 544124, 545067, 547522, 549231, 549311, 549631, 549760, 550149, 551089, 551090, 
551563, 551610, 551729, 551744, 551841, 551864, 551926, 551969, 551991, 552012, 552053, 552054, 552062, 
552133, 552134, 552191, 552258

10 548589, 551417, 551654

11 545207, 551542, 551626, 551729, 552069, 552123, 552144, 552198

12 549760, 550964, 551262, 552014

13 552051

14 515122, 544124, 550240, 550243, 550244, 552446

16 526658, 545067, 550147, 550148, 550149, 550156, 550531, 550571, 551546, 551864, 551984, 552053, 552072, 
552120, 552124, 552191, 552258

17 507049, 545207

18 544124, 549850, 550406, 550408, 550904, 551347, 551723, 551928, 551972, 552446

19 545207, 550056, 551835, 551990

20 550056, 551723, 551788, 551835, 551972, 552013, 552178, 552191

21 551723

23 552191

24 551546, 551788

25 544124, 545067, 550280, 550406, 550408, 551087, 551147, 551209, 551546, 551903, 551904, 552039, 552093, 
552110, 552152, 552215, 552459

27 552032

28 549185, 550523, 551951, 551952, 552136, 552191, 552258

29 550114, 550778, 550779, 551787

30 550114, 551843, 552214, 552362

31 551503, 551552, 551553, 551972, 552136, 552446

32 550114, 551564, 551761, 552049, 552218

33 550935, 550940, 551501, 551518, 551810, 551855, 552007, 552008, 552019, 552024, 552026, 552033, 552218

34 552093, 552215

35 515122, 543502, 545067, 545207, 547522, 548589, 549231, 549311, 549584, 549631, 549850, 550147, 550148, 
550149, 550156, 550240, 550243, 550244, 550247, 550531, 550653, 551417, 551458, 551542, 551546, 551552, 
551553, 551563, 551610, 551629, 551723, 551737, 551776, 551783, 551791, 551806, 551842, 551890, 551903, 
551904, 551951, 551952, 551968, 551972, 551992, 551993, 551994, 551995, 551996, 551997, 551998, 551999, 
552000, 552001, 552002, 552003, 552005, 552012, 552032, 552039, 552042, 552044, 552047, 552051, 552053, 
552054, 552062, 552076, 552095, 552120, 552125, 552128, 552146, 552153, 552169, 552214, 552215, 552218, 
552454
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2

36 515122, 543502, 545067, 549231, 550025, 550148, 550156, 550244, 551783, 551968, 551992, 551993, 551994, 
551995, 551996, 551997, 551998, 551999, 552000, 552001, 552002, 552005, 552072, 552076, 552095, 552153, 
552156, 552439, 552440, 552454

37 507049, 549231, 549456, 549631, 550675, 551542, 551992, 551993, 551994, 551995, 551996, 551997, 551998, 
551999, 552000, 552001, 552005, 552014, 552156, 552179, 552219

38 543502, 547522, 549231, 549311, 549631, 551546, 551968, 552002, 552054

39 549231, 549633, 551443, 551464, 552012, 552014, 552125, 552205

40 550531, 551407, 551723, 551764

41 543502, 543775, 545067, 547522, 549311, 549631, 550059, 550147, 550149, 550156, 550531, 550653, 551060, 
551417, 551443, 551546, 551561, 551563, 551595, 551610, 551613, 551764, 551796, 551852, 551856, 551857, 
551864, 551880, 551903, 551904, 551946, 551951, 551952, 551968, 551984, 552002, 552038, 552042, 552051, 
552054, 552093, 552120, 552146, 552165, 552169, 552215, 552218, 552258, 552375, 552497

42 507049, 527984, 543502, 543775, 547522, 549231, 549311, 549631, 550147, 550149, 550156, 550240, 550243, 
550531, 551089, 551090, 551407, 551417, 551542, 551610, 551984, 551992, 551993, 551994, 551995, 551996, 
551997, 551998, 551999, 552000, 552001, 552005, 552012, 552032, 552054, 552076, 552128, 552179, 552220, 
552439, 552440

43 550531, 551076, 551729, 551761, 551842, 552041, 552093, 552097, 552218, 552222

44 548589, 549729, 551417, 551608, 551609, 551770, 551842, 551927, 551972, 551988, 551991, 552059, 552097, 
552165, 552220

45 549631, 550149, 551783, 551842, 552029, 552038, 552060, 552125



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

#htl 551903

#HTL 551904

(B)N NITRO COFFEE 550114

3 fundacja trzy sztuki 551613

AKCES NCBR 550156

ALTO 551783

ALULOGIC 552219

AMER-POL 552153

APOKALIPSA 552125

APPLE ŻU 552019

APTEKA Flora 548589

arcomebelo 552178

ARI BEAUTY 552059

art metal 551626

asee 549231

AUTOMATION FANS HIGH-TECH  
OF YOUR VICTORIES 551610

AVANEO 552062

baccio Beauty&Makeup 551608

BAILA! 552049

BANGE 550904

basaltic 552185

BETA 552179

BEZ SILIKONÓW 550561

BĘDZIE PANI ZADOWOLONA  
STUDIO URODY baccio 551609

BIOKOMPAS 552038

BOGDANI Dermatologia 551417

BRIF 552047

CARLO ROSSI SMAKUJ CHWILE 551810

Carlo Rossi 551501

CAVELO 550964

CLASSICA NIEWEGLOWSKI 550240

CLASSICA NIEWEGLOWSKI 550243

CLASSICA TOUCH 550247

Clever Name STUDIO 543775

COGITO MED 552220

CONCRET 2 545207

Cudotwórnia 551951

Cudotwórnia 551952

CZAPLOMANIA 552041

D De lilla natural 551630

DEFINITO 550025

DermaMune 552090

Develop-Polska 551926

DIAMENTY WYDAWNICTWO 551864

DM 10 551992

DOGariO 552136

DUŻY W MALUCHU 550653

DZIEŃ NA ŻYWO 549311

EMPIRE RIDE 549185

ENPROBI BALANCE 550231

ENPROBI ENTERO 550232

ENPROBI IBS 550233

ENPROBIK 550234

e-Osa 549760

Esstilo 551835

ETG NETWORK 552128

Fabryka Marzeń 551946

FACE MODELING Terapia Twarzy Oferta  
Szkoleniowa Coraz częściej do Naszych  
gabinetów trafiają świadomi klienci, którzy  
poszukują naturalnych i skutecznych metod  
poprawiających wygląd ich twarzy. 549729

FLUTIXON NASAL 552057

FOTO CYFERKA 551796

FRAZZA 551076

Freeon 552144

GAZETA PASAŻERÓW wukadka 550571

GdzieNaWycieczke 551443

GOODWIN GENIUSZ W PORTFELU 552454

gpd 552146

GRALA OD 1995 PRODUCENT FOLII  
I OPAKOWAŃ FOLIOWYCH 552072

Grom Polska 551737

Gromobrody 551984

GWARNO RESTAURACJA & BROWAR 552218

H6 551880

HARD = CODER 551060

harmann 551542

HELIX 527984

HOLNA 551552

HOMtu 552156

HULTAJKA BAWIALNIA 551764

IITE Instytut Innowacji Technologii i Ekologii 551407

IKIBA 551729

inspiro 550056

IWO 552076

JOHN 44 BARBER 551927

JUMPOUT 551595

Kairo-CLEAN 551502
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Kairo-SPRAY 551489

Kairo-SURF 548624

Kairo-WASH 551488

Kamel transport 552014

KARPACKIE 551564

KIRSOV 552152

KONTAKT 551806

KOPALNIA LODÓW NATURALNYCH 552362

Krüger Meier 552123

KTS 552165

Lactrio 551787

LAU RA BIAGGI 551928

LB 551347

LEDIGO 552069

LIANS JEANS 550280

LINDEGO 2 NOHO 551993

LINDEGO 2 NOHO 551995

LINDEGO 2 551994

Liryczne prezenty 552169

LM LAKMARKET 551394

LM-Lighting 552198

LORD BLACK 550935

LUVU 552191

M&M 549584

MAANU 552044

Madronucci 544124

Mamy nosa do dobrej karmy 551503

MANGO SUSHI&WOK 552222

MARLIZ coat 552110

MASŁO EXTRA Zawartość tłuszczu 83%  
Sobik GWARANCJA JAKOŚCI 550778

MASŁO EXTRA Zawartość tłuszczu 83%  
Sobik GWARANCJA JAKOŚCI 550779

maybel 552003

MEBELLI 552013

MEL 551728

MENNICA KAPITAŁOWA 515122

Młodzieżowe Słowo Roku 551546

MŁYNY MOGILSKA NOHO 551996

MŁYNY MOGILSKA NOHO 551998

MOJA TAPETA 552032

MÖLLER’S O!MEGA... 551890

monovision 533071

MOTOKRAFT 551262

MX-5 KLUB POLSKA 550059

MYJNIA OKĘCIE 550675

N PARK 552001

N/A NO AGE 551209

N14 551999

NA TWOIM MIEJSCU 547522

Nadgórników 14 NOHO 552000

NANO-BAU 551662

NCBR Krajowy Punkt Kontaktowy  
Programów Badawczych UE 550147

NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 550149

NIEWEGLOWSKI 550244

NIF NCBR Investment Fund ASI 550148

NIKI 551852

northsilc 552182

NOVUS OPTYK 551744

Nowak DOM 549456

NRG PROJECT 551090

NRG 551089

OBOK LASU 552097

Omega Lex 552029

optyk na solcu 551991

OSZCZĘDZAĆ NA BIAŁĄ GODZINĘ 552440

OSZCZĘDZANIE NA BIAŁĄ GODZINĘ 552439

PAKAJO 549850

PENETROL 551081

PharmLab CZARNECCY 552510

PICODI 543502

PLANT PROTECT 551776

platforma ochk 549631

PLATINUM GYM 552375

Podróżowanki 552124

PODWIESZKI 551654

POINT 551969

policalc 552183

polisulmag 552181

POP BOX 552012

Premium Business 552095

pretty pet 551988

PRODUCT OF QUALITY LORD BLACK  
Limited Edition BLENDED SCOTCH WHISKY  
WHISKY SLOW MATURED IN OAK CASKS  
SMOOTH & CLASSIC 550940

PROMOCARE 551458

psieplatane 552446

Psymierzalnia 551723

Rainbow Star 551857

ROAR 552497

Rukola 551761

S SEPROV 551147

SAY WOW MEDYCYNA ESTETYCZNA 551770

SHAPE FACTOR PREMIERE TRAINING SYSTEM 551563

ShNK 551841

SILENTY 552051

SKORPION RECORDS 551561

SLAVIC PUNK 552258

SLOW FASHION CAFE 550531

SLOW FASHION CAFE 551087

SLT SPICY LIVE TRAVEL 552205
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SOLIDO 552096

Spaceport COPERNICUS 551464

Stassen 551843

Stonerchef 552215

Strojnisie 550523

SZLACZKOPIS 526658

SZRON 551855

TIME TO RIFF 551968

TR TIME TO RIFF 552002

TS TOPSPED 549633

TURNA 551553

TuszTusz 552053

TV mn TV  Media Narodowe 552054

U.S. POLO ASSN. 550406

Ulanzi 551791

UNICORN 552093

Uśmiechnięty WYPIEKARZ 552214

velab 551788

VetPuls 551972

VIKKING COMPOSITE DOORS  
& REAL WOOD WINDOWS 551990

VZOOR 552039

WANTULE 552459

WATERLAND 552120

Wilcza 552008

Wilcze 552007

WILD & HARD 550813

WIZAL 552133

Wizal 552134

Wonder Women 552042

wrap ninja 507049

www.koroner.eu  
KORONER ŚWIDNICA, UL.ŚLĄSKA 11 552060

ZBÓJECKIE GORZOŁKI 551518

ZVIROPOLIS 551842

ŻU 552033

ŻUBRÓWKA BISON GRASS APPLE ŻU  
KWAŚNE JABŁKO 552024

ŻUBRÓWKA BISON GRASS RZEŚKI ŻU  
RZEŚKI ROKITNIK 552026



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.

1139774 anna lotan (2023 01 24)
CFE: 27.05.01 3

1532895 (2023 01 25)
CFE: 18.01.21 12, 28

1532991 (2023 01 25)
CFE: 18.01.21 12, 28

1533224 (2023 01 25)
CFE: 18.01.21 12, 28

1614099 HATOR GAMING (2022 12 28)
CFE: 03.06.06, 04.05.21, 24.11.25, 
26.05.15, 27.05.10, 29.01.12

9, 20, 25, 35

1711327 HYUNDAI (2022 11 16, 2022 05 18)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 37

1711329 (2022 10 28)
CFE: 02.05.03, 04.01.03, 09.07.21, 20.01.01 25

1711348 gizLife (2022 12 07)
CFE: 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12 5

1711439 PB PAPA BIANKA (2022 12 06, 2022 09 16)
CFE: 25.01.10, 26.04.07, 27.05.01 25, 35

1711503 FOSUN (2022 09 16)
CFE: 27.05.01 35, 36, 39

1711540 jinbaiy (2022 09 16)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 21

1711580 REFRAME (2022 12 16) 44, 45
1711605 ImmunoFront (2022 10 19, 2022 10 19) 5, 35
1711772 (2022 10 24)

CFE: 26.13.25 6, 7
1711801 NUOMI (2022 08 31)

CFE: 27.05.01 6, 11
1711802 HYUNDAI (2022 11 16, 2022 05 18)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 9
1711892 (2022 10 19)

CFE: 01.15.21, 26.04.05, 
28.19.00

29, 30, 32, 35

1712053 MOREWELL (2023 01 06)
CFE: 26.03.01, 27.05.11, 29.01.12 7, 9, 21, 25

1712075 MARGINALLE P·E·O·P·L·E (2021 10 08)
CFE: 27.05.01 14, 18, 24, 25, 35

1712078 ACOTEQ (2022 02 15)
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12 7, 9, 35, 37, 42

1712138 Quinoa (2022 09 13, 2022 08 17)
CFE: 27.05.01 9, 35, 38, 42

1712163 LP L-POWER (2022 09 15, 2022 08 02)
CFE: 26.04.05, 27.05.09, 29.01.12 35

1712229 Anne Bonny (2022 12 26) 32, 33

1712268 SEAFLO (2022 11 03)
CFE: 27.05.01 9, 11, 20

1712280 bozankaya (2022 12 06)
CFE: 26.11.02, 26.15.25, 
27.05.01, 29.01.12

6, 12, 37, 42

1712288 INVISIBLE (2022 12 26)
CFE: 01.01.02, 24.01.03, 26.13.25, 
27.01.16, 28.03.00

25

1712289 dadi (2022 11 28)
CFE: 27.05.01 41

1712293 OPAI (2022 12 01)
CFE: 27.05.01 12

1712308 OMODA (2022 11 18, 2022 07 12)
CFE: 27.05.01 37

1712318 PRO-JUMP (2023 01 12)
CFE: 27.05.01 18, 25

1712319 (2023 01 12)
CFE: 04.05.03 18, 25

1712365 FIYTA (2022 11 10, 2022 07 12)
CFE: 03.07.16, 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00 14

1712460 WELSTAR (2023 01 09)
CFE: 01.01.03, 27.01.12, 27.05.01 28

1712509 HYUNDAI (2022 12 30)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 20

1712638 (2022 12 14, 2022 07 08)
CFE: 26.04.02, 29.01.01 42

1712679 Wishcar Rental (2022 11 14, 2022 11 01)
CFE: 27.05.01 39

1712770 consortis (2022 10 05, 2022 04 08)
CFE: 26.05.01, 27.05.01, 
29.01.04

9, 35, 37, 38, 41, 42

1712771 consort GROUP (2022 10 05, 2022 04 08)
CFE: 26.05.04, 27.05.01, 
29.01.04

9, 35, 37, 38, 41, 42

1712787 pimenta FINEST FOODS  
(2022 12 21, 2022 06 30)
CFE: 05.03.13, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13 29, 30

1712817 FICTION COFFEE  
(2022 07 25, 2022 01 27)

30, 35, 36, 43

1712863 TOTEM STAND TO SHARE SHARE TO WIN 
(2022 09 09, 2022 04 29)
CFE: 27.03.15, 27.05.10, 
29.01.13

6, 9, 37, 38, 42

1712887 MUQI (2022 11 28, 2022 06 01)
CFE: 24.17.20, 27.05.01 16, 35, 42



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

3  1139774 

5  1711348, 1711605 

6  1711772, 1711801, 1712280, 1712863 

7  1711772, 1712053, 1712078 

9  1614099, 1711802, 1712053, 1712078, 1712138, 1712268, 1712770,
 1712771, 1712863 

11  1711801, 1712268 

12  1532895, 1532991, 1533224, 1712280, 1712293 

14  1712075, 1712365 

16  1712887 

18  1712075, 1712318, 1712319 

20  1614099, 1712268, 1712509 

21  1711540, 1712053 

24  1712075 

25  1614099, 1711329, 1711439, 1712053, 1712075, 1712288, 1712318,
 1712319 

28  1532895, 1532991, 1533224, 1712460 

29  1711892, 1712787 

30  1711892, 1712787, 1712817 

32  1711892, 1712229 

33  1712229 

35  1614099, 1711439, 1711503, 1711605, 1711892, 1712075, 1712078,
 1712138, 1712163, 1712770, 1712771, 1712817, 1712887 

36  1711503, 1712817 

37  1711327, 1712078, 1712280, 1712308, 1712770, 1712771, 1712863 

38  1712138, 1712770, 1712771, 1712863 

39  1711503, 1712679 

41  1712289, 1712770, 1712771 

42  1712078, 1712138, 1712280, 1712638, 1712770, 1712771, 1712863,
 1712887 

43  1712817 

44  1711580 

45  1711580



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.

539985 MARKANT Services International GmbH
2022 12 27 5, 29

546984 KOWALCZYK ROBERT
2023 01 16 25, 41

548126 POLIPOL Holding GmbH & Co. KG
2023 02 07 6, 10, 20

548304 Merck KGaA
2023 02 14 1, 4, 5, 31, 39

548520 Kenzo SA
2023 02 14 3, 10, 18, 21

547384 Bayerische Motoren Werke  
Aktiengesellschaft
2023 02 14 41

548380 ACTIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023 02 13 4, 9, 37



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.
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