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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 6 marca 2023 r. Nr ZT10

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) 500024 (220) 2019 05 20
(731) GMURCZYK ANNA CUKIERNIA GMURCZYK, 

Nowe Załubice
(540) (znak słowny)
(540) Słodki Przystanek
(510), (511) 30 wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, 
ciasta i ciastka, biszkopty, tarty, babki, pierniki, herbatniki, 
gofry, słodycze, chałwa, marcepan, pralinki, słodycze ozdob-
ne na choinki, galaretki owocowe, musy deserowe, batoni-
ki zbożowe, przekąski zbożowe, muesli, chipsy, pieczywo, 
chleb, bułki, rogale, drożdżówki, chałki, grahamki, kanapki, 
tortille, potrawy na bazie mąki, makarony i kluski, wyroby pie-
karnicze z warzywami, wyroby piekarnicze z mięsem, mięso 
w cieście, paszteciki, tarty, naleśniki, pizze, placki, drożdże, 
proszek do pieczenia, aromaty do ciast inne niż oleje esen-
cyjne, masa do pieczenia, ciasto w proszku, lukier do ciast, 
kawa, herbata, kakao, czekolada, kawa nienaturalna, napoje 
na bazie kawy, herbaty, kakao i czekolady, jogurt mrożony, 
lody spożywcze, cukier, miód, przyprawy, batony lukrecjo-
we, bułeczki słodkie, cukierki, czekolada, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, puddingi, słodycze, 43 usługi w zakresie dzia-
łalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia 
lodziarni, kawiarni, kafeterii, restauracji, stołówek i innych 
zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną 
do konsumpcji żywność i napoje, przygotowywanie i sprze-
daż żywności „na wynos”, usługi gastronomiczne, restauracje 
samoobsługowe, usługi barowe, bary szybkiej obsługi typu 
snack-bary, catering, obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żyw-
ność na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej 
w systemie on-line, usługi hotelarskie, usługi z zakresu tym-
czasowego zakwaterowania, wynajmowanie sal, organizo-
wanie przyjęć, bankietów oraz eventów, doradztwo kulinar-
ne, serwowanie żywności i napojów.

(210) 503565 (220) 2019 08 19
(731) SMART PLATINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Smart Gym
(510), (511) 41 fitness kluby, usługi fitness klubów, prowa-
dzenie zajęć fitness, usługi klubów zdrowia [fitness], trenin-
gi zdrowotne i treningi fitness, usługi sportowe w zakresie 
fitnessu, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych 
[fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fit-
ness], usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej 
[fitness klub], udostępnianie informacji dotyczących trenin-
gu fitness za pomocą portalu on-line, zajęcia sportowe, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do treningu sportowego, udostępnianie 

obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, organizowanie za-
jęć sportowych i imprez sportowych, usługi siłowni sporto-
wych, instruktaż w zakresie gimnastyki, usługi organizowania 
zajęć sportowych na urządzeniach sportowych, wypożycza-
nie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu rekreacyjne-
go, 44 doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, usługi 
w zakresie korzystania z sauny.

(210) 506387 (220) 2019 11 04
(731) FROST WŁADYSŁAW MAREK STAY INN  

SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa; JÓŹWIAK ANDRZEJ  
STAY INN SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk;  
TOMCZAK TOMASZ STAY INN SPÓŁKA CYWILNA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA CORNER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 30 pizza, 35 zarządzanie hotelami, 39 rezerwacja 
miejsc na podróż, 40 konserwowanie napojów i żywności, 
mrożenie żywności, wędzenie żywności, 43 biura zakwate-
rowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie 
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samo-
obsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje 
miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących 
się w makaronach udon i soba, usługi restauracyjne, usługi 
rezerwacji pokojów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 521930 (220) 2020 12 08
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) SENOLEK
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby medyczne 
zawarte w tej klasie, produkty lecznicze, preparaty farmaceu-
tyczne o działaniu nasennym.

(210) 527088 (220) 2021 04 06
(731) ZIELIŃSKI ŁUKASZ INSIGHT, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowny)
(540) MEDICAMENTA
(510), (511) 41 Produkcja videoblogów, Produkcja filmów, 
Produkcja seriali, Tworzenie tekstów, Tworzenie periodyków, 
Pisanie scenariuszy, Pisanie książek, Fotografia, Produkcja 
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podcastów, Produkcja programów radiowych, Publikowa-
nie videoblogów, Publikowanie filmów, Publikowanie seriali, 
Publikowanie periodyków, Publikowanie tekstów, Wydawa-
nie książek, Publikowanie zdjęć, Publikowanie podcastów, 
Publikowanie reklam, Usługi wystąpień publicznych, Usługi 
wystąpień medialnych, Organizacja i prowadzenie szko-
leń, Organizacja i prowadzenie warsztatów, Organizacja 
i prowadzenie konferencji, Organizacja i prowadzenie wy-
kładów, Prowadzenie wydarzeń publicznych i prywatnych  
[np.imprezy firmowe], Organizacja i prowadzenie konkursów, 
Fotoreportaże, Reportaże, Wywiady, Prowadzenie zajęć edu-
kacyjnych, Prowadzenie blogów, Prowadzenie videoblogów, 
Prowadzenie podcastów, Prowadzenie kanałów mediów 
społecznościowych, Usługi wydawnicze, Usługi publicy-
styczne, Usługi wynajmu studio filmowych, Usługi wynajmu 
sprzętu foto/audio/video, Konsulting marketingowy, Usługi 
rozrywkowe, Usługi rozrywkowe w postaci programów te-
lewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery interneto-
wej, Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, 
Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Udostępnianie in-
formacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności 
fizycznej, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Nauczanie 
w zakresie zdrowia, Organizowanie szkoleń w dziedzinie 
opieki zdrowotnej i żywienia, Prowadzenie edukacyjnych 
programów wspierających dla pracowników służby zdro-
wia, Przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania 
problemom zdrowotnym, Świadczenie usług edukacyjnych  
w zakresie zdrowia.

(210) 541335 (220) 2022 03 22
(731) PARZUSIŃSKI ADAM, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) Land Developer
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkoleń], Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(210) 543343 (220) 2022 05 23
(731) M KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAIR M CLUB

(531) 27.05.01, 27.05.24, 27.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, 
skóry i paznokci, Preparaty do układania włosów, Szampony, 
Żele, Pianki, Dezodoranty, Preparaty do golenia, Wody toale-
towe, Perfumy, Farby i lakiery do włosów, Mydła, 35 Sprzedaż 
kosmetyków, artykułów toaletowych, sprzętu fryzjerskiego, 
urządzeń i artykułów służących do upiększania, Prowadzenie 
akcji promowania działań z zakresu fryzjerstwa, usług kosme-
tycznych, upiększania ciała, wydawanie i publikowanie ma-
teriałów reklamowych w tym zakresie i ich rozpowszechnia-
nie, Usługi w zakresie zarządzania i pomocy w zarządzaniu 
sieciami salonów fryzjerskich, kosmetycznych, spa, fitness, 
upiększających, centrów ochrony zdrowia i poprawiania uro-
dy, usługi w zakresie pokazów, wystaw i targów organizowa-
nych w celach handlowych, organizowanie wystaw, imprez 
kulturalnych i rozrywkowych w celach handlowych, Usługi 

marketingowe, promocyjne, reklamowe, Usługi w zakresie 
agencji importowo-eksportowych, Rekrutacja personelu, 
Przedstawicielstwo handlowe firm zagranicznych w zakre-
sie dystrybucji artykułów fryzjerskich, kosmetycznych, toa-
letowych, sprzętu i akcesoriów fryzjerskich, kosmetycznych 
oraz służących do upiększania, Usługi w zakresie franchisin-
gu, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Usługi 
w zakresie informacji handlowej i usługowej, Usługi reklamy 
i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kom-
puterowych, wyceny dotyczące przedsięwzięć handlowych, 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców, 
41 Usługi w zakresie: edukacji, kształcenia, poprawy kondycji 
fizycznej, rekreacji, rozrywki, organizowania szkoleń i kursów, 
organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych, 
organizowanie pokazów i wystaw w celach edukacyjnych, 
prowadzenie akademii sztuki fryzjerskiej w tym projektowa-
nia nowych fryzur, Publikowanie tekstów, książek, materia-
łów edukacyjnych, publikacje on-line książek i periodyków, 
produkcja i wydawanie nagrań wizualnych, elektronicznych 
nośników informacji, filmów, nagrań audio i/lub video oraz 
programów radiowych i telewizyjnych, 44 Usługi związane 
z prowadzeniem salonów: fryzjerskich, SPA kosmetycznych, 
upiększających, salonów regeneracyjnych: skóry i włosów, 
mięśni, układu kostnego, centrów ochrony zdrowia i popra-
wiania urody, Usługi fizjoterapeutyczne, zabiegi pielęgnacyj-
ne, Usługi wszczepiania włosów (implantacja): odbudowa 
włosów, Opracowywanie raportów dotyczących: ochrony 
zdrowia, farmacji, testowania leków.

(210) 543344 (220) 2022 05 23
(731) M KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAIR M CLUB

(531) 27.05.01, 27.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, 
skóry i paznokci, Preparaty do układania włosów, Szampony, 
Żele, Pianki, Dezodoranty, Preparaty do golenia, Wody toale-
towe, Perfumy, Farby i lakiery do włosów, Mydła, 35 Sprzedaż 
kosmetyków, artykułów toaletowych, sprzętu fryzjerskiego, 
urządzeń i artykułów służących do upiększania, Prowadzenie 
akcji promowania działań z zakresu fryzjerstwa, usług kosme-
tycznych, upiększania ciała, wydawanie i publikowanie ma-
teriałów reklamowych w tym zakresie i ich rozpowszechnia-
nie, Usługi w zakresie zarządzania i pomocy w zarządzaniu 
sieciami salonów fryzjerskich, kosmetycznych, spa, fitness, 
upiększających, centrów ochrony zdrowia i poprawiania uro-
dy, usługi w zakresie pokazów, wystaw i targów organizowa-
nych w celach handlowych, organizowanie wystaw, imprez 
kulturalnych i rozrywkowych w celach handlowych, Usługi 
marketingowe, promocyjne, reklamowe, Usługi w zakresie 
agencji importowo-eksportowych, Rekrutacja personelu, 
Przedstawicielstwo handlowe firm zagranicznych w zakre-
sie dystrybucji artykułów fryzjerskich, kosmetycznych, toa-
letowych, sprzętu i akcesoriów fryzjerskich, kosmetycznych 
oraz służących do upiększania, Usługi w zakresie franchisin-
gu, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Usługi 
w zakresie informacji handlowej i usługowej, Usługi reklamy 
i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kom-
puterowych, wyceny dotyczące przedsięwzięć handlowych, 
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wprowadzanie na rynek nowych produktów, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców, 
41 Usługi w zakresie: edukacji, kształcenia, poprawy kondycji 
fizycznej, rekreacji, rozrywki, organizowania szkoleń i kursów, 
organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych, 
organizowanie pokazów i wystaw w celach edukacyjnych, 
prowadzenie akademii sztuki fryzjerskiej w tym projektowa-
nia nowych fryzur, Publikowanie tekstów, książek, materia-
łów edukacyjnych, publikacje on-line książek i periodyków, 
produkcja i wydawanie nagrań wizualnych, elektronicznych 
nośników informacji, filmów, nagrań audio i/lub video oraz 
programów radiowych i telewizyjnych, 44 Usługi związane 
z prowadzeniem salonów: fryzjerskich, SPA kosmetycznych, 
upiększających, salonów regeneracyjnych: skóry i włosów, 
mięśni, układu kostnego, centrów ochrony zdrowia i popra-
wiania urody, Usługi fizjoterapeutyczne, zabiegi pielęgnacyj-
ne, Usługi wszczepiania włosów (implantacja), Odbudowa 
włosów, opracowywanie raportów dotyczących: ochrony 
zdrowia, farmacji, testowania leków.

(210) 543346 (220) 2022 05 23
(731) M KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAIR M CLUB

(531) 27.05.01, 27.01.12, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, 
skóry i paznokci, Preparaty do układania włosów, Szampony, 
Żele, Pianki, Dezodoranty, Preparaty do golenia, Wody toale-
towe, Perfumy, Farby i lakiery do włosów, Mydła, 35 Sprzedaż 
kosmetyków, artykułów toaletowych, sprzętu fryzjerskiego, 
urządzeń i artykułów służących do upiększania, Prowadzenie 
akcji promowania działań z zakresu fryzjerstwa, usług kosme-
tycznych, upiększania ciała, wydawanie i publikowanie ma-
teriałów reklamowych w tym zakresie i ich rozpowszechnia-
nie, Usługi w zakresie zarządzania i pomocy w zarządzaniu 
sieciami salonów fryzjerskich, kosmetycznych, spa, fitness, 
upiększających, centrów ochrony zdrowia i poprawiania uro-
dy, usługi w zakresie pokazów, wystaw i targów organizowa-
nych w celach handlowych, organizowanie wystaw, imprez 
kulturalnych i rozrywkowych w celach handlowych, Usługi 
marketingowe, promocyjne, reklamowe, Usługi w zakresie 
agencji importowo-eksportowych, Rekrutacja personelu, 
Przedstawicielstwo handlowe firm zagranicznych w zakre-
sie dystrybucji artykułów fryzjerskich, kosmetycznych, toa-
letowych, sprzętu i akcesoriów fryzjerskich, kosmetycznych 
oraz służących do upiększania, Usługi w zakresie franchisin-
gu, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Usługi 
w zakresie informacji handlowej i usługowej, Usługi reklamy 
i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kom-
puterowych, wyceny dotyczące przedsięwzięć handlowych, 
wprowadzanie na rynek nowych produktów, Zapewnia-

nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców, 
41 Usługi w zakresie: edukacji, kształcenia, poprawy kondycji 
fizycznej, rekreacji, rozrywki, organizowania szkoleń i kursów, 
organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych, 
organizowanie pokazów i wystaw w celach edukacyjnych, 
prowadzenie akademii sztuki fryzjerskiej w tym projektowa-
nia nowych fryzur, Publikowanie tekstów, książek, materia-
łów edukacyjnych, publikacje on-line książek i periodyków, 
produkcja i wydawanie nagrań wizualnych, elektronicznych 
nośników informacji, filmów, nagrań audio i/lub video oraz 
programów radiowych i telewizyjnych, 44 Usługi związane 
z prowadzeniem salonów: fryzjerskich, SPA kosmetycznych, 
upiększających, salonów regeneracyjnych: skóry i włosów, 
mięśni, układu kostnego, centrów ochrony zdrowia i popra-
wiania urody, Usługi fizjoterapeutyczne, zabiegi pielęgnacyj-
ne, Usługi wszczepiania włosów (implantacja), Odbudowa 
włosów, opracowywanie raportów dotyczących: ochrony 
zdrowia, farmacji, testowania leków.

(210) 543588 (220) 2022 05 31
(731) IZBA ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ I ODBIORCÓW 

ENERGII, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOEEiG

(531) 07.03.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Komunikaty prasowe [materiały drukowane], 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Diagramy, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Wykresy, Drukowane książki, 
czasopisma, gazety i inne media papierowe, Publikacje dru-
kowane, 35 Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych 
lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo 
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące 
organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, 
Organizowanie targów i wystaw, Usługi lobbingu handlowe-
go, Opracowywanie ekspertyz, analiz i ocen profesjonalnych 
w zakresie działalności gospodarczej, Promowanie nowych 
rozwiązań technicznych, technologicznych, ekonomicznych 
i organizacyjnych, Prowadzenie doradztwa w zakresie tech-
niki, ekonomii i zagadnień organizacyjno-prawnych, Pomoc 
i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsię-
biorstwami w sektorze energetycznym, Udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, 36 Konsultacje finansowe w sektorze energe-
tyki, 41 Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Prowadzenie 
seminariów i kongresów, Kongresy (Organizowanie i prowa-
dzenie -), Publikowanie książek i tekstów innych niż reklamo-
we, Publikacje multimedialne.

(210) 544338 (220) 2022 06 22
(731) FORKITCHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) FORKY
(510), (511) 8 Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia 
do użytku kuchennego, Czerpaki [narzędzia ręczne], Do-
pasowane pudełka na sztućce, Japońskie noże kuchenne 
do siekania, Jednorazowe łyżki, Jednorazowe noże, Jedno-
razowe widelce, Komplety sztućców w pudełku, Komplety 
sztućców wykonane z metali szlachetnych, Krajalnice chle-
ba [ręcznie obsługiwane], Krajalnice do owoców, Krajalnice 
do frytek, Krajarki do ciasta, Krajarki do sera, Krajarki ob-
sługiwane ręcznie, Łyżeczki do herbaty, Łyżeczki do kawy, 
Łyżki, Łyżki do zupy, Łyżki stołowe ze srebra standardowe-
go, Łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, Łyżki, widelce i noże 
stołowe z tworzyw sztucznych, Łyżki, widelce i noże stoło-
we dla dzieci, Łyżki wykonane z metali szlachetnych, Łyżki 
z tworzyw ulegających biodegradacji, Narzędzia do cięcia 
pizzy, Mandoliny kuchenne, Narzędzia ręczne do usuwa-
nia oczek ananasa, Nieelektryczne noże kuchenne, Noże 
ceramiczne, Noże do chleba [obsługiwane ręcznie], Noże 
do czyszczenia ryb, Noże do krojenia mięsa, Noże do ma-
sła, Noże do obierania, Noże do owoców, Noże do otwiera-
nia wina, Noże do otwierania ostryg, Noże do pizzy, Noże 
do serów, Noże do steków, Noże do usuwania rybich łu-
sek, Noże do użytku domowego, Noże do warzyw, Noże 
kucharskie, Noże kuchenne, Noże stołowe, Noże, widel-
ce, łyżki, Noże wielofunkcyjne, Nożyce do drobiu, Nożyki 
do smarowania [sztućce], Obieraczki do owoców, nieelek-
tryczne, Obieraczki do warzyw [narzędzia ręczne], Obie-
raczki do warzyw [noże ręczne], Otwieracze do puszek 
[nieelektryczne], Przecinaki do folii, Pudełka przystosowane 
do sztućców, Rębaki [noże], Ręczne narzędzia do rąbania, 
Ręczne przyrządy do krojenia ciasta na makaron, Ręczne 
szatkownice kuchenne, Sztućce, Sztućce dla dzieci, Sztućce 
do użytku przez niemowlęta, Sztućce stołowe [noże, wi-
delce i łyżki], Sztućce z metali szlachetnych, Tasaki [noże], 
Widelce, Wydrążacze do owoców, Wydrążacze do warzyw, 
Wyrównywacze ciast, 21 Blachy do pieczenia [nieelektrycz-
ny sprzęt kuchenny], Garnki do gotowania na parze [sprzęt 
kuchenny], Łopatki [sprzęt kuchenny], Łopatki do grillowa-
nia, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Prasy do czosnku [sprzęt 
kuchenny], Szpikulce [sprzęt kuchenny], Tarki [sprzęt ku-
chenny], Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 
Autoklawy nieelektryczne do użytku domowego, Autokla-
wy, nieelektryczne, do gotowania, Bidony [puste], Biode-
gradowalne miski, Biodegradowalne tace do użytku domo-
wego, Bloki na noże, Butelki, Blachy do pieczenia wykonane 
z aluminium, Cedzaki, Chwytaki odporne na żar piekarnika, 
Durszlaki [przybory gospodarstwa domowego], Dzbanki 
kuchenne, Formy aluminiowe [przybory kuchenne], Garnki, 
Grille kempingowe, Izolacyjne klosze do przykrywania żyw-
ności, Koziołki pod noże, Kuchenne przybory nie z metali 
szlachetnych, Kuchenne przybory używane przy grillach 
domowych, Lampy sztormowe [nieelektryczne], Łopatki 
[sztućce], Misy z metali szlachetnych, Moździerze do użytku 
kuchennego, Naczynia, Naczynia [artykuły gospodarstwa 
domowego], Naczynia do pieczenia [brytfanny], Naczy-
nia nie z metali szlachetnych, Noże dekoracyjne do masła, 
Obciążniki do obrusów, Obrączki na serwetki, nie z metali 
szlachetnych, Opaski na butelki z winem specjalnie przy-
stosowane do nakładania na ich górną część, aby zapo-
biec skapywaniu, Ozdobne stojaki z metali szlachetnych 
stawiane na środku stołu, Pojemniki do użytku domowe-
go, Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
Pojemniki do użytku domowego z metali szlachetnych, 
Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przy-
bory kuchenne, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa 
domowego, Przybory kuchenne nieelektryczne, Ruszty 
[kuchenne], Szczypce do grilla, Szczypce do makaronu spa-

ghetti, Szczypce do mięsa, Szczypce do pieczywa, Szczyp-
ce do sałaty, Szczypce do serwowania, Szczypce do szpa-
ragów, Szczypce do warzyw, Szpilki kuchenne metalowe, 
Tłuczki kuchenne, Nieelektryczne trzepaczki do żywności, 
35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Deta-
liczny handel, Oferowanie produktów w mediach, Prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Sprzedaż, 
Promocja dla osób trzecich, Usługi w zakresie prowadzenia 
sprzedaży, sklepów i hurtowni, importu, eksportu, promocji 
sprzedaży, reklamy, zaopatrzenia osób trzecich, Wszystkie 
wymienione usługi w zakresie: sztućce stołowe, noże, wi-
delce, łyżki, przybory i akcesoria kuchenne, zastawy stoło-
we, sztućce, akcesoria do grilla, przybory do grilla, szczypce 
do grilla, łopatki do grilla, przybory do grilla, sprzęt kuchen-
ny, akcesoria gastronomiczne, akcesoria kuchenne, narzę-
dzia kuchenne, gadżety kuchenne, wyposażenie kuchni, 
drobny sprzęt kuchenny, sprzęty kuchenne ręczne, widelce 
do mięs, wyroby stalowe, produkty przeznaczone do kon-
taktu z żywnością, przybory kuchenne, przybory gospodar-
stwa domowego, pojemniki, przybory kuchenne do użytku 
w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne nieelek-
tryczne, urządzenia mieszające do użytku domowego, nie-
elektryczne grille kuchenne, szpikulce kuchenne metalowe, 
urządzenia do użytku w gospodarstwie domowym.

(210) 545318 (220) 2022 07 19
(731) THERMOPROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 24.17.08, 24.15.21
(510), (511) 1 Ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, 
do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty roślinne 
do stosowania w produkcji środków farmaceutycznych, 
Ekstrakty roślinne stosowane w produkcji żywności, Eks-
trakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, Ekstrakty 
z herbaty do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty 
z herbaty do użytku w produkcji środków farmaceutycz-
nych, 7 Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygoto-
wywania żywności i napojów, Sortowniki odpadów, Urzą-
dzenia filtrujące, separujące i wirówki, Elektryczne narzę-
dzia ręczne, Elektryczne otwieracze do puszek, Mieszalniki 
do obróbki chemicznej, Mieszalniki do płynów [maszyny], 
Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Otwieracze 
do nakrętek gwintowanych [maszyny], Przenośne narzędzia 
elektryczne, Przyrządy do kontroli procesów [pneumatycz-
ne], Rozdrabniacze [maszyny], Urządzenia do otwierania 
puszek, Urządzenia do obróbki maszynowej, Urządzenia 
sterujące procesami [mechaniczne], Kuchenne miksery 
elektryczne, Elektryczne roboty kuchenne, Mieszarki [urzą-
dzenia kuchenne], Miksery [urządzenia kuchenne], Maszyny 
kuchenne, elektryczne, Roboty kuchenne elektryczne, Elek-
tryczne narzędzia kuchenne, Elektryczne noże kuchenne, 
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Maszyny i roboty kuchenne elektryczne, Elektryczne na-
rzędzia i przybory kuchenne, Elektryczne roboty kuchen-
ne do użytku domowego, Osuszacze do sałaty [kuchenne 
urządzenia elektryczne], Elektryczne przyrządy kuchenne 
do siekania, miksowania, wyciskania, Elektryczne krajalnice 
do mięsa do użytku kuchennego, Elektryczne roboty ku-
chenne do przetwarzania żywności dla niemowląt, Maszy-
ny do krojenia żywności w plastry [elektryczne, kuchenne], 
Elektryczne urządzenia kuchenne do przygotowywania 
żywności [do celów innych niż gotowanie], Młynki kuchen-
ne, elektryczne, Maszynki [młynki] elektryczne do przygo-
towania żywności, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane 
ręcznie, Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, Urzą-
dzenia do suszenia żywności, Silniki, inne niż do pojazdów 
lądowych, Urządzenia do produkcji wody gazowanej, Pralki 
elektryczne, Odkurzacze elektryczne, Polerki elektryczne, 
Skraplacze powietrza, Pompy do piwa, Maszyny do przygo-
towywania napojów, Miksery elektryczne do celów domo-
wych, Maszyny do butelkowania, napełniania, uszczelniania 
i mycia butelek, Urządzenia do mycia naczyń stołowych, Kra-
jalnice do chleba, Szczotki elektryczne, Elektryczne otwie-
racze do puszek, Maszyny wirujące, Elektryczne maszyny 
czyszczące, Dojarki mechaniczne, Elektryczne maszynki 
do mięsa, Maszyny do ubijania piany, Tarki do sera, Obie-
raczki do ziemniaków, Blendery ręczne, Elektryczne shakery 
do koktajli i milkshakery, Elektryczne maszyny do przygo-
towywania żywności, Rozdrabniarki odpadów, Odkurzacze 
na okruchy, Automaty do sprzedaży, Maszyny do mycia 
naczyń i sprzętu kuchennego, Pralki, Maszyny kuchenne 
elektryczne, miksery elektryczne, miksery ręczne, blendery, 
11 Przybory kuchenne elektryczne, Elektryczne urządzenia 
kuchenne do gotowania, Grille kuchenne zasilane energią 
słoneczną, Osuszacze do zastosowania w gospodarstwie 
domowym, Przemysłowe odwilżacze, Kuchenki [urządzenia 
do gotowania], Wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, 
Rożna [urządzenia do gotowania], Autoklawy, elektrycz-
ne, do gotowania, Elektryczne urządzenia do gotowania, 
Elektryczne przybory do gotowania, Urządzenia służące 
do gotowania, Rondle elektryczne do gotowania, Urządze-
nia do gotowania żywności, Urządzenia i instalacje do go-
towania, Urządzenia służące do gotowania wędzarniczego, 
Urządzenia do gotowania na parze, Elektryczne domowe 
urządzenia do gotowania, Elektryczne urządzeniu do goto-
wania na parze, Elektryczne garnki do gotowania warzyw 
na parze, Elektryczne urządzenia do gotowania jajek do ce-
lów domowych, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chło-
dzenia i konserwowania, do żywności i napojów, Piekarniki 
suszące, Szaty [urządzenia] suszące, Maszyny suszące dla 
rolnictwa, Elektryczne urządzenia suszące do celów domo-
wych, Urządzenia suszące do użytku w przetwórstwie che-
micznym, Czajniki, Bezprzewodowe czajniki elektryczne, 
Składane czajniki, elektryczne, Czajniki elektryczne, Urzą-
dzenia oświetleniowe, grzewcze, wytwarzające parę, go-
tujące, chłodzące, suszące, wentylacyjne i wodociągowe, 
Urządzenia do pieczenia chleba, Elektryczne zaparzacze 
do kawy, Urządzenia do podgrzewania żywności i napo-
jów, Czajniki elektryczne, Kuchenki gazowe lub elektryczne, 
kuchenki do zabudowy, płyty grzewcze, piekarniki, kuchen-
ki gazowe, urządzenia do dezynfekcji termicznej, Lodówki, 
zamrażarki i części do wyżej wymienionych towarów, Źró-
dła światła do stosowania w urządzeniach elektrycznych 
i elektronicznych, Chłodziarki do wina, Zamrażarki, Maszyny 
do dezynfekcji i suszenia naczyń kuchennych i szklanych, 
Frytownice, Maszyny do smażenia żywności, Kuchenki ga-
zowe, Płyty szklane [części kuchenek], Grille elektryczne, 
Grille do gotowania, Grille gazowe, Wkłady grzejące, Pły-
ty indukcyjne, Instalacje do gotowania, Płyty ceramiczne 

sprzedawane jako elementy piekarników, Kuchenki, Urzą-
dzenia chłodnicze do wystawiania żywności, Urządzenia 
do gotowania, Płyty grzejne do gotowania, Okapy wenty-
lacyjne do kuchenek, Elektryczne frytkownice bezolejowe, 
Lady podgrzewane, Instalacje do podgrzewania żywności, 
Podgrzewacze talerzy, Woki elektryczne, Urządzenia do go-
towania żywności, Urządzenia do podgrzewania żywności, 
Frytownice, Instalacje do pieczenia, Piekarniki, Okapy po-
chłaniające parę do kuchenek, Elektryczne podgrzewacze 
do talerzy, Czajniki, Kotły wody gorącej, Maszyny do pro-
dukcji lodu, Przenośne chłodziarki, Gofrownice, 37 Naprawa 
lub konserwacja urządzeń do gotowania do celów przemy-
słowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń 
i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja nieelek-
trycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie in-
formacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń 
do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą 
lub konserwacją elektrycznych urządzeń i instalacji do go-
towania, Udzielanie informacji w związku z naprawą lub 
konserwacją urządzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją garnków 
i rondli do gotowania, Instalacja sieci komputerowych, In-
stalacja systemów oprzyrządowania, Instalacja urządzeń 
elektrycznych, Instalacja systemów komputerowych, Insta-
lacja chłodziarek (zamrażarek), Instalacja maszyn przemy-
słowych, Instalacja urządzeń do gotowania, Instalacja urzą-
dzeń do suszenia, Instalacja urządzeń do chłodzenia, Insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja, naprawa 
i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instalacja sprzętu 
do prania i kuchennego, Instalacja, konserwacja i naprawa 
sprzętu kuchennego.

(210) 545331 (220) 2022 07 20
(731) ZYCH WALDEMAR, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO-ORTHO

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.08, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.12, 
24.17.07, 29.01.15

(510), (511) 10 Aparaty do ortodoncji.

(210) 546840 (220) 2022 09 02
(731) GLASS SYSTEMS LIMITED, Swansea, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLASS SYSTEMS

(531) 26.04.04, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Bramy metalowe, Budowlane materiały me-
talowe, Cyfry i litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem 
czcionek, Urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, 
Drzwi metalowe, Futryny do drzwi metalowe, Gałki, uchwy-
ty metalowe, Klamki do drzwi metalowe, Konstrukcje prze-
nośne metalowe, Kształtowniki metalowe, Metalowe kon-
strukcje budowlane, Metalowe konstrukcje nośne szklarni, 
Odrzwia metalowe, Ograniczniki drzwiowe metalowe, 
Ograniczniki metalowe, Okna metalowe, Okucia do drzwi 
metalowe, Okucia metalowe do okien, Osprzęt metalowy 
do szklenia okien, Ościeżnice metalowe, Pokrycia dachów, 
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metalowe, Schody - obudowy metalowe, Szkielety ramo-
we konstrukcji metalowych - budownictwo, Szklarnie prze-
nośne metalowe, Zamki inne niż elektryczne metalowe,  
19 Bariery, niemetalowe, Bramy niemetalowe, Konstrukcje 
budowlane niemetalowe, Budynki niemetalowe przenośne, 
Czyste szkło do celów budowlanych, Drewno budowlane, 
Drogi - materiały do budowy i pokryć, Drzwi niemetalowe, 
Drzwiowe ościeżnice niemetalowe, Płyty drzwiowe nieme-
talowe, Ekrany przeciwhałasowe wykonane ze szkła, Ele-
menty konstrukcyjne ze szkła, Elementy szklane do okien, 
Elementy szklane do paneli budowlanych, Elementy 
ze szkła do szklenia, Futryny drzwiowe niemetalowe, Ko-
lorowe szkło okienne, Konstrukcyjne elementy niemetalo-
we dla budownictwa, Materiały budowlane niemetalowe, 
Materiały budowlane ze szkła, Niemetalowe konstrukcje 
szklarni, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, Nie-
metalowe ościeżnice do okien, Okienne szkło, z wyjątkiem 
stosowanego w pojazdach, Ramy okienne niemetalowe, 
Okna niemetalowe, Okna szklane, Okna witrażowe, Okna 
witrażowe - szkło, Panele szklane, Płaskie szkło do budyn-
ków, Płyty ze szkła, Pokrycia dachowe, niemetalowe, Pro-
file niemetalowe dla budownictwa, Schody niemetalowe, 
Szklane materiały budowlane, Szklane mozaiki do użytku 
w budownictwie, Szklane panele ścienne - niemetalowa 
konstrukcja, Szklane ściany, Szklarnie przenośne niemetalo-
we, Szkło budowlane, Szkło dekoracyjne do użytku w bu-
downictwie, Szkło emaliowane, do celów budowlanych, 
Szkło hartowane do użytku w budownictwie, Szkło izola-
cyjne do budownictwa, Szkło okienne dla budownictwa, 
Szkło w formie arkusza do okien, Szkło w formie arkusza 
do drzwi, Szyby barwione do użytku w budownictwie, Szy-
by laminowane dla budownictwa, Szyby okienne, Sztuczny 
kamień, Ścianki działowe niemetalowe, 21 Arkusze szkła, 
inne niż do budownictwa, Częściowo obrobione szkło 
z wyjątkiem szkła budowlanego, Kryształ - wyroby szklane, 
Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło z wyjątkiem 
szkła stosowanego w budownictwie, Szkło opałowe, Pły-
ty ze szkła, inne niż dla budownictwa, Półobrobione szkło 
bezpieczne, Porowate szkło, Rżnięte szkło, Szkło - naczynia, 
Półprzetworzone szkło barwione, Szkło dekoracyjne nie dla 
budownictwa, Szkło emaliowane, Szkło lustrzane, Szkło 
mleczne, Szkło na szyby do pojazdów - półprodukty, Szkło 
ozdobne, Szkło płaskie walcowane - materiał surowy, Szkło 
prasowane, Szkło profilowane - półprodukt, Szkło sprosz-
kowane do dekoracji, Szkło w stanie surowym - nieobro-
bione, Szkło wzorzyste, nie do użytku w budownictwie, 
Szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, Szyby, Wata 
szklana inna niż do izolacji, Włókno szklane, inne niż do izo-
lacji lub użytku włókienniczego, Wyroby szklane malowane, 
37 Budowa dróg, Budownictwo przemysłowe, Czyszczenie 
budynków od wewnątrz, Izolowanie budynków, Instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, Malowanie, Nadzór bu-
dowlany, Rozbiórka budynków, Usługi budowlane, Usługi 
dekarskie, Wynajem sprzętu budowlanego, 40 Barwienie 
szkła, Barwienie szyb przez pokrywanie ich powierzchni, 
Cieplna obróbka szkła, Dmuchanie szkła, Fazowanie szkła, 
Hartowanie szkła, Laminowanie tafli szkła, Łączenie ma-
teriałów na zamówienie dla osób trzecich, Montaż drzwi 
i okien, Polerowanie szkła, Szlifowanie szkła, Ścieranie, Tra-
wienie szkła - wytrawianie, Usługi malowania szkła, Usługi 
obróbki szkła.

(210) 547010 (220) 2022 09 09
(731) PRO AKTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) NIEJONOWE MIKRO-SREBRO KOLOIDALNE 
Wyprodukowano w zakładzie posiadającym 
certyfikat ISO 9001-2000 w zakresie produkcji 
koloidów metali szlachetnych i wody 
demineralizowanej. SREBRO SKUTECZNA OCHRONA 
MOCNE W DZIAŁANIU DOSTĘPNE TAKŻE:  
ZŁOTO KOLOIDALNE MIEDŹ KOLOIDALNA  
PLATYNA KOLOIDALNA Ag 250

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 24.01.05, 24.01.15, 
24.01.23, 26.15.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.17, 26.04.18, 
26.04.22, 25.05.25, 01.13.15

(510), (511) 3  Żel do kąpieli, Kremy kosmetyczne, Kosmetyki 
pielęgnacyjne do ciała i twarzy, Środki do rozjaśniania skó-
ry, Środki przeciw zmarszczkom, Nielecznicze dezodoranty 
i środki przeciw poceniu, Preparaty do depilacji, Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsło-
necznej, Kosmetyki stosowane po opalaniu, Masło do ciała, 
Mleczka, kremy, maseczki, balsamy, lotiony i emulsje kosme-
tyczne, Tonik [kosmetyki], Preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, Peelingi kosmetyczne, Mydła, Mydła na wagę, Mydła 
robione ręcznie, Mydło do golenia, Mydła w płynie, Olejki 
do celów kosmetycznych, Olejki do perfum i zapachów, 
Olejki toaletowe, Sole kąpielowe do celów innych niż lecz-
nicze, Szampony i kosmetyki do pielęgnacji włosów, Środki 
zapachowe do celów kosmetycznych, Produkty kosmetycz-
ne do makijażu i demakijażu, Wazelina kosmetyczna, Wody 
toaletowe i zapachowe, Zestawy kosmetyków.

(210) 547015 (220) 2022 09 09
(731) PRO AKTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIEJONOWE MIKRO-SREBRO KOLOIDALNE 

Wyprodukowano w zakładzie posiadającym 
certyfikat ISO 9001-2000 w zakresie produkcji 
koloidów metali szlachetnych i wody 
demineralizowanej. SREBRO SKUTECZNA OCHRONA 
MOCNE W DZIAŁANIU DOSTĘPNE TAKŻE:  
ZŁOTO KOLOIDALNE MIEDŹ KOLOIDALNA  
PLATYNA KOLOIDALNA Ag 500

(531) 01.13.15, 24.01.05, 26.04.18, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.15, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.17, 29.01.15

(510), (511) 3 Żel do kąpieli, Kremy kosmetyczne, Kosmetyki 
pielęgnacyjne do ciała i twarzy, Środki do rozjaśniania skóry, 
Środki przeciw zmarszczkom, Dezodoranty i środki przeciw 
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poceniu, Preparaty do depilacji, Kosmetyki do makijażu, Ko-
smetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej, Kosmety-
ki stosowane po opalaniu, Masło do ciała, Mleczka, kremy, 
maseczki, balsamy, lotiony i emulsje kosmetyczne, Tonik, 
Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Peelingi kosme-
tyczne, Mydła, Mydła na wagę, Mydła robione ręcznie, Mydło 
do golenia, Mydła w płynie, Olejki do celów kosmetycznych, 
Olejki do perfum i zapachów, Olejki toaletowe, Sole kąpie-
lowe do celów innych niż lecznicze, Szampony i kosmetyki 
do pielęgnacji włosów, Środki zapachowe do celów kosme-
tycznych, Produkty kosmetyczne do makijażu i demakijażu, 
Wazelina kosmetyczna, Wody toaletowe i zapachowe, Zesta-
wy kosmetyków.

(210) 547484 (220) 2022 09 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE INDRAX, 

K.WSZOŁEK, K.LASOŃ, SPÓŁKA JAWNA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) Indrax
(510), (511) 25 Bielizna, Bielizna osobista i nocna, Bielizna 
osobista, Biustonosze, Bluzki, Bluzy dresowe, Czapki - nakry-
cia głowy, Espadryle, Gorsety, Koszulki z krótkim rękawem, 
Kurtki, Koszulki bez rękawów, Kamizelki, Kostiumy kąpielowe, 
Płaszcze kąpielowe, Sandały kąpielowe, Spodenki kąpielo-
we, Pantofle kąpielowe, Szorty kąpielowe, Koszule, Krawaty, 
Majtki, Nakrycia głowy, Obuwie, Obuwie plażowe, Odzież dla 
małych dzieci, Odzież męska, damska i dziecięca, Koszulki 
polo, Koszulki z nadrukami, Połączenie koszulki z majtkami - 
bielizna damska, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo z dzianiny, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki sportowe 
i bryczesy do uprawiania sportów, Golfy, Bluzy sportowe, 
Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Spodnie, Eleganckie spodnie, 
Spodnie dresowe, Krótkie spodnie, Odzież dżinsowa, Szorty, 
Trykoty, T-shirty z krótkim rękawem, Body [odzież], Legginsy, 
Stroje plażowe, Piżamy, Pończochy, Rajstopy, Pulowery, Ręka-
wiczki, Rękawiczki dziane, Slipy męskie, figi damskie, Spoden-
ki, Suknie wieczorowe, Swetry, Szale, Szaliki, Szlafroki, Ubrania 
codzienne, Kostiumy.

(210) 547486 (220) 2022 09 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE INDRAX, 

K.WSZOŁEK, K.LASOŃ, SPÓŁKA JAWNA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) NIREN
(510), (511) 25 Bielizna, Bielizna osobista i nocna, Bielizna 
osobista, Biustonosze, Bluzki, Bluzy dresowe, Czapki - nakry-
cia głowy, Espadryle, Gorsety, Koszulki z krótkim rękawem, 
Kurtki, Koszulki bez rękawów, Kamizelki, Kostiumy kąpielowe, 
Płaszcze kąpielowe, Sandały kąpielowe, Spodenki kąpielo-
we, Pantofle kąpielowe, Szorty kąpielowe, Koszule, Krawaty, 
Majtki, Nakrycia głowy, Obuwie, Obuwie plażowe, Odzież dla 
małych dzieci, Odzież męska, damska i dziecięca, Koszulki 
polo, Koszulki z nadrukami, Połączenie koszulki z majtkami - 
bielizna damska, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo z dzianiny, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki sportowe 
i bryczesy do uprawiania sportów, Golfy, Bluzy sportowe, 
Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Spodnie, Eleganckie spodnie, 
Spodnie dresowe, Krótkie spodnie, Odzież dżinsowa, Szorty, 
Trykoty, T-shirty z krótkim rękawem, Body - odzież, Legginsy, 
Stroje plażowe, Piżamy, Pończochy, Rajstopy, Pulowery, Ręka-
wiczki, Rękawiczki dziane, Slipy męskie, figi damskie, Spoden-
ki, Suknie wieczorowe, Swetry, Szale, Szaliki, Szlafroki, Ubrania 
codzienne, Kostiumy.

(210) 547702 (220) 2022 09 29
(731) KURZEWSKI ALEKSANDER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOMATOLOGIA WOLSKA

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 Stomatologia kosmetyczna, Pomoc stoma-
tologiczna, Protetyka, Doradztwo stomatologiczne, Usługi 
stomatologiczne w zakresie: leczenia kanałowego, chirurgii 
implantacyjnej, fluoryzacji zębów.

(210) 547707 (220) 2022 09 30
(731) EILFIX POLSKA SPÓŁKA JAWNA ŁAGOWSKA TAULITZ, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWER ORANGE

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty do mycia rąk, Produkty do mycia rąk, 
Środek do mycia rąk, Środki do mycia rąk.

(210) 547806 (220) 2022 10 04
(731) URYNIUK TAMARA FAST, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTICARIUM

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje mobil-
ne, Filmy rysunkowe animowane do pobrania, Filmy animowa-
ne, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne [łado- 
walne], Interaktywne publikacje elektroniczne, Nagrania 
audio, Nagrania dźwiękowe, Nagrania multimedialne, Płyty 
[nagrania dźwiękowe], 11 Lampy biurkowe, Lampy stołowe, 
Lampy elektryczne, Lampy stojące, Lampy wiszące, Lampy 
ścienne, Lampy oświetleniowe, 16 Publikacje edukacyjne, 
Podręczniki edukacyjne, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i kartonu, modele architektoniczne, Plakaty, Zeszyty ćwiczeń, 
Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papie-
rowe, 20 Meble, Figurki drewniane, Statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte 
w tej klasie, Rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, Rzeź-
by z drewna, Rzeźby z gipsu, 24 Tekstylia do wyposażenia 
domu, Bielizna pościelowa i koce, Pościel jako materiały 
tekstylne, Kołdry, Poszwy na poduszki, Ręczniki, Zasłony, 
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25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 27 Dywany, Tapety tek-
stylne, Tapety z tworzyw sztucznych, Kilimy dekoracyjne, 
nie z materiałów włókienniczych, 28 Zabawki edukacyjne, 
Gry, Edukacyjne gry elektroniczne, Elektroniczne gry edu-
kacyjne dla dzieci, Gry planszowe, 41 Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warszta-
ty edukacyjne dla dzieci, Edukacja, Usługi edukacyjne, Testy 
edukacyjne, Realizacja filmów animowanych, Produkcja fil-
mów animowanych, Usługi publikacji, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi w za-
kresie publikacji książek, Produkcje teatralne, Usługi teatralne, 
Rozrywka teatralna, Przedstawienia teatralne, Reżyserowanie 
przedstawień teatralnych, Usługi wydawnicze, Tłumaczenia, 
Wystawy sztuki, Konkursy (organizowanie -) [edukacja lub 
rozrywka], Usługi kulturalne, Imprezy kulturalne.

(210) 548898 (220) 2022 11 06
(731) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, US
(540) (znak słowny)
(540) KORALIT
(510), (511) 5 Herbicydy do stosowania w rolnictwie.

(210) 548990 (220) 2022 11 08
(731) MASTERVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) (znak słowny)
(540) VENT CLIP
(510), (511) 17 Niemetalowe węże elastyczne, Węże ela-
styczne z tworzyw sztucznych, Węże elastyczne wykonane 
z poliuretanu, Elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucz-
nych, Giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Węże z materiałów tekstylnych, Węże do podlewania, 
Niemetalowe złączki do rur, Niemetalowa armatura do prze-
wodów na sprężone powietrze, Przewody giętkie do chłod-
nic pojazdów.

(210) 548991 (220) 2022 11 08
(731) MASTERVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) (znak słowny)
(540) VENT PUR
(510), (511) 17 Niemetalowe węże elastyczne, Węże ela-
styczne z tworzyw sztucznych, Węże elastyczne wykonane 
z poliuretanu, Elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucz-
nych, Giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Węże z materiałów tekstylnych, Węże do podlewania, 
Niemetalowe złączki do rur, Niemetalowa armatura do prze-
wodów na sprężone powietrze, Przewody giętkie do chłod-
nic pojazdów.

(210) 549487 (220) 2022 11 22
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE  

FLOSLEK FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOSLEK LABORATORIUM rich Avocado

(531) 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
Kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, Fitokosmetyki, 
Biokosmetyki, Kremy kosmetyczne, Emulsje kosmetyczne, 
Spraje nielecznicze, Żele jako kosmetyki, Balsamy jako ko-
smetyki, Toniki jako kosmetyki, Lotiony do użytku kosme-
tycznego, Mleczka kosmetyczne, Mleczka jako kosmetyki, 
Kosmetyki kolorowe, Olejki kosmetyczne, Kosmetyki do ma-
kijażu, Środki upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toale-
towe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, 
Szampony do włosów, Środki do pielęgnacji skóry głowy nie-
lecznicze, Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające, Ko-
smetyki przeciw rozstępom, Kosmetyki do biustu, Kosmetyki 
wyszczuplające nie do celów medycznych, Kosmetyki prze-
ciwko niedoskonałościom skóry, Kosmetyki do ciała, Środki 
czystości, Środki do czyszczenia zębów, Kosmetyki do pielę-
gnacji paznokci, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Bawełna do celów 
kosmetycznych, 5 Kosmetyki o działaniu leczniczym, Maści, 
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczni-
czych i medycznych, Wyciągi i wywary dla celów farmaceu-
tycznych, Kosmetyki lecznicze, Dermokosmetyki do pielę-
gnacji włosów, Dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, 
Kosmeceutyki, Nutrikosmetyki, Środki sanitarne stosowane 
w lecznictwie i higienie osobistej, Lotiony do użytku medycz-
nego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryj-
ne, Preparaty przeciwgrzybiczne, Preparaty antybakteryjne, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Dietetyczna 
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego 
lub weterynaryjnego, Suplementy diety, Środki odkażające, 
Środki do zwalczania robactwa, Preparaty do dezynfekcji rąk, 
Preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły do tę-
pienia szkodników, Mydła i detergenty lecznicze i odkażają-
ce, Środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(210) 549488 (220) 2022 11 22
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE  

FLOSLEK FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOSLEK LABORATORIUM stop Naczynka

(531) 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regenera-
cyjne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom, 
Kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, Fitokosmetyki, 
Biokosmetyki, Kremy kosmetyczne, Emulsje kosmetyczne, 
Spraje nielecznicze, Żele jako kosmetyki, Balsamy jako ko-
smetyki, Toniki jako kosmetyki, Lotiony do użytku kosme-
tycznego, Mleczka kosmetyczne, Mleczka jako kosmetyki, 
Kosmetyki kolorowe, Olejki kosmetyczne, Kosmetyki do ma-
kijażu, Środki upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toale-
towe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, 
Szampony do włosów, Środki do pielęgnacji skóry głowy 
nielecznicze, Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające,  
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Kosmetyki przeciw rozstępom, Kosmetyki do biustu, Kosme-
tyki wyszczuplające nie do celów medycznych, Kosmetyki 
przeciwko niedoskonałościom skóry, Kosmetyki do ciała, 
Środki czystości, Środki do czyszczenia zębów, Kosmetyki 
do pielęgnacji paznokci, Olejki esencjonalne i ekstrakty aro-
matyczne, Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Bawełna 
do celów kosmetycznych, 5 Kosmetyki o działaniu lecz-
niczym, Maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki 
do celów leczniczych i medycznych, Wyciągi i wywary dla 
celów farmaceutycznych, Kosmetyki lecznicze, Dermoko-
smetyki do pielęgnacji włosów, Dermokosmetyki do pie-
lęgnacji skóry głowy, Kosmeceutyki, Nutrikosmetyki, Środki 
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, Lo-
tiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybicz-
ne, preparaty antybakteryjne, Preparaty przeciwgrzybiczne, 
Preparaty antybakteryjne, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Dietetyczna żywność i substancje dostosowa-
ne do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, Suplemen-
ty diety, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, 
Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty do dezynfekcji skóry, 
chusteczki dezynfekujące, Preparaty i artykuły higieniczne, 
Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Mydła i deter-
genty lecznicze i odkażające, Środki dezodoryzujące i oczysz-
czające powietrze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(210) 549593 (220) 2022 11 24
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) re renowacja - odnowa

(531) 26.11.01, 26.11.07, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nastę-
pujących towarów: telefony komórkowe, komputery przeno-
śne typu tablet, smartfony, okulary inteligentne, bransoletki 
inteligentne, smartfony do noszenia, ładowarki do baterii 
do smartfonów, słuchawki na uszy i słuchawki do uszu, czę-
ści i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towa-
rów, wszystkie wyżej wymienione towary stanowią towary 
wcześniej używane i poddane regeneracji, Usługi sprzedaży 
detalicznej online w zakresie następujących towarów: telefo-
ny komórkowe, komputery przenośne typu tablet, smartfo-
ny, okulary inteligentne, bransoletki inteligentne, smartfony 
do noszenia, ładowarki do baterii do smartfonów, słuchawki 
na uszy i słuchawki do uszu, części i osprzęt do wszystkich 
uprzednio wymienionych towarów, wszystkie wyżej wymie-
nione towary stanowią towary wcześniej używane i podda-
ne regeneracji, Pokazy towarów do celów promocyjnych, 
Organizacja wystaw do celów reklamowych, Usługi progra-
mów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych 
i/lub reklamowych, Usługi informacyjne związane z han-
dlem detalicznym w zakresie następujących towarów: tele-
fony komórkowe i powiązane akcesoria, Usługi informacyjne 
związane z handlem detalicznym w zakresie następujących 
towarów: smartfony, komputery podręczne, tace, routery, 
modemy, komputery, sprzęt komputerowy, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, bransoletki połączone z Interne-
tem, smartbandy, smartwatche, okulary inteligentne, bran-
soletki inteligentne, liczniki inteligentne, inteligentne zamki, 
smartfony do noszenia na ciele, części i osprzęt do wszyst-
kich uprzednio wymienionych towarów, 36 Pośrednictwo 

w obrocie nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi finan-
sowe, Usługi ubezpieczeniowe, Ubezpieczanie i finansowa-
nie urządzeń, systemów i instalacji telekomunikacyjnych, 
Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprze-
wodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi 
gwarancji płatności dokonywanych za pomocą przekazów 
pieniężnych, Obsługa płatności, Elektroniczny przelew wa-
lut na rzecz osób trzecich, Usługi płatności bezdotykowych, 
Usługi w zakresie inwestycji i zarządzania funduszami, Admi-
nistrowanie funduszami i inwestycjami, Świadczenie usług 
w zakresie wyceny on-line, Udzielanie informacji finanso-
wych, Notowania giełdowe, Usługi informacyjne dotyczące 
akcji i udziałów, Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacja-
mi, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, Sponsorowanie 
finansowe, Usługi w zakresie informacji, doradztwa i porad-
nictwa dotyczące wyżej wymienionych usług, 37 Naprawa 
lub konserwacja aparatów telefonicznych, Naprawa i konser-
wacja smartfonów, Naprawa i konserwacja sprzętu kompute-
rowego i telekomunikacyjnego, Udzielanie informacji zwią-
zanych z konserwacją i naprawą następujących towarów: 
telefony komórkowe i powiązane akcesoria, Udzielanie in-
formacji związanych z konserwacją i naprawą następujących 
towarów: telefony typu smartfon, laptopy, tablety, routery, 
modemy, komputery, sprzęt komputerowy, komputerowe 
urządzenia peryferyjne, inteligentne bransoletki, opaski in-
teligentne, zegarki inteligentne, okulary inteligentne, mier-
niki inteligentne, inteligentne zamki, smartfony do noszenia 
na ciele lub odzieży i akcesoria, wyposażenie i części do wy-
żej wymienionych towarów.

(210) 549605 (220) 2022 11 24
(731) FOODWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta BABECZKI SMAK CZEKOLADOWY  

BEZ BARWNIKÓW DUŻE KROPLE CZEKOLADY 12 SZT.

(531) 08.01.09, 08.01.15, 05.03.11, 26.01.02, 26.11.03, 26.01.01, 
27.07.01, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15

(510), (511) 30 Babeczki, brownie jako ciastka czekoladowe, 
ciasta czekoladowe, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta w po-
lewie czekoladowej, ciasteczka, ciasteczka w proszku, ciastka, 
ciastka czekoladowe, ciastka w polewie o smaku czekolado-
wym, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto jako masa do pie-
czenia, ciasto na brownie, ciasto na ciastka, ciasto na słodkie 
wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, czekoladowe 
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wyroby cukiernicze nielecznicze, desery czekoladowe, goto-
we desery na bazie czekolady, gotowe desery jako wyroby 
cukiernicze, gotowe desery jako wyroby piekarnicze, goto-
we mieszanki do pieczenia, mieszanka do ciasta, mieszanki 
ciasta, mieszanki do ciast, mieszanki do przygotowywania 
ciasteczek czekoladowych typu brownie, mieszanki do spo-
rządzania ciast, mieszanki do wypieku muffinek, mieszanki 
gotowe do pieczenia, mieszanki na ciastka, nielecznicze 
wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze zawie-
rające czekoladę, preparaty do ciast, preparaty do wyrobu 
produktów piekarniczych, produkty żywnościowe z ciasta, 
proszki do wyrobu ciast, przekąski wytwarzane z produktów 
zbożowych, słodycze nielecznicze, wyroby cukiernicze, wy-
roby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukierni-
cze w polewie czekoladowej, wyroby piekarnicze.

(210) 549628 (220) 2022 11 25
(731) OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 26.01.04, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, 
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, do wykrywania, testowania, inspekcji, do ratowania 
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, Oprogramo-
wanie komputerowe, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie 
komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do gromadzenia, 
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 informatycznego, 
Oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, 
do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostęp-
niania danych w chmurze lub innych usługach sieciowych, 
Oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, 
do zapewnienia bezpieczeństwa danych w usługach siecio-
wych lub na nośnikach danych, Oprogramowanie kompute-
rowe, w tym aplikacje mobilne, do administracji i zarządza-
nia innym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, 

Oprogramowanie komputerowe do monitorowania wy-
dajności chmury, Oprogramowanie do zarządzania bazami 
danych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do tele-
fonów komórkowych, Oprogramowanie do przetwarzania 
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób 
trzecich i przez osoby trzecie, Oprogramowanie do uwie-
rzytelniania, Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
z Internetu, Elektroniczne publikacje online (do pobrania 
z internetu lub sieci komputerowej bądź komputerowej 
bazy danych), Oprogramowanie do obsługi wiadomości 
błyskawicznych, Oprogramowanie do udostępniania plików, 
Oprogramowanie łącznościowe do elektronicznej wymiany 
danych, treści audio, treści wideo, obrazów i grafik za po-
średnictwem sieci komputerowych, mobilnych, bezprzewo-
dowych i telekomunikacyjnych, Oprogramowanie kompu-
terowe do przetwarzania obrazów, grafik, treści audio, treści 
wideo i tekstu, Pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do umożliwiania elektronicznej transmisji informacji, danych, 
dokumentów, głosu oraz obrazów przez internet, Aplikacje 
komputerowe do nadawania strumieniowego materiałów 
audio, materiałów wideo, nagrań wideo, muzyki i obrazów, 
Urządzenia do transmisji strumieniowej mediów cyfrowych, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania, do prze-
glądania, kontrolowania i uzyskiwania dostępu do zdal-
nych komputerów i sieci komputerowych, 35 Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach prowadzenia i organizowania 
działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, Systematyzacja i pozyskiwanie danych 
do elektronicznych baz danych, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, Pośrednictwo przy zawieraniu transakcji 
handlowych w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego, 
oprogramowania, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn 
biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, Pośrednictwo w zakresie po-
zyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz 
danych, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich oraz komputerowego zarządzania plikami, 
Dzierżawa maszyn biurowych, Doradztwo handlowe i biz-
nesowe w zakresie sprzętu przetwarzającego dane, maszyn 
biurowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej doty-
czące oprogramowania komputerowego, oprogramowania 
do przetwarzania danych w chmurze, Usługi gromadzenia, 
przechowywania i archiwizacji danych, Usługi przetwarzania 
danych w chmurze, Usługi przetwarzania danych w usługach 
sieciowych, Informacja o powyższych usługach, 37 Instalacja 
sieci komputerowych, Usługi konserwacji sieci komputero-
wych, Informacja o powyższych usługach, 38 Telekomuni-
kacja, Transmisja danych, Przesyłanie informacji za pomocą 
urządzeń elektronicznych, Dzierżawa urządzeń do przesyła-
nia danych, Doradztwo w zakresie urządzeń do przesyłania 
danych, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Udostęp-
nianie instalacji telekomunikacyjnych, Doradztwo w dziedzi-
nie telekomunikacji, Zapewnianie obsługi sieci komputero-
wej, Informacja o powyższych usługach, 41 Usługi edukacyj-
ne, Nauczanie i kształcenie w szczególności organizowanie 
szkoleń dotyczących systemów i sieci komputerowych, 
oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, Prowadze-
nie seminariów, zajęć, warsztatów, kursów online i konferen-
cji w dziedzinie technologii, przetwarzania w chmurze, Infor-
macja o powyższych usługach, 42 Usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, Usługi hostingowe, Usługi dostawców 
hostingu w chmurze lub innych usługach sieciowych, Opro-
gramowanie 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 
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usługach sieciowych, Usługi doradcze w zakresie technologii 
przetwarzania w chmurze lub innych usługach sieciowych, 
Usługi udostępniania maszyn wirtualnych, Usługi udostęp-
niania i zarządzania środowiskiem uruchomieniowym pro-
gramów komputerowych, Usługi wsparcia technicznego 
dotyczące zarządzania komputerową lub programową in-
frastrukturą zdalną, Usługi wsparcia technicznego dotyczące 
zarządzania infrastrukturą komputerową lub programową, 
Usługi monitorowania, administracji i zarządzania systema-
mi informatycznymi, Usługi monitorowania, administracji 
i zarządzania aplikacjami w chmurze lub innych usługach 
sieciowych, Usługi tworzenia aplikacji internetowych, Usługi 
centrów danych, usługi odzyskiwania danych, Hosting kom-
puterowych baz danych, Usługi projektowania, opracowy-
wania sieci komputerowych, Usługi zarządzania bezpieczeń-
stwem w sieciach komputerowych, Ochrona sieci kompute-
rowych przed zagrożeniami związanymi z nieuprawnionym 
dostępem do danych lub zakłóceniami funkcjonowania sieci 
komputerowych, Usługi monitorowania i zarządzania bez-
pieczeństwem w usługach sieciowych, Usługi monitorowa-
nia i zarządzania bezpieczeństwem w usługach sieciowych 
polegające na egzekwowaniu, ograniczaniu i kontrolowaniu 
uprawnień dostępu dla użytkowników usług do zasobów 
chmurowych, mobilnych lub sieciowych, Projektowanie, 
ekspertyzy i rozwój sprzętu komputerowego, oprogramo-
wania, sieci komputerowych, sprzętu przetwarzającego 
dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych 
oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci 
komputerowych, Programowanie komputerów lub sprzętu 
przetwarzającego dane, Aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, Wypożyczanie 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 powyższych usługach, 45 Doradztwo związane 
z rejestracją nazw domen, Rejestracja nazw domen w celu 
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej, 
Rejestrowanie nazw domen, Wynajem nazw domen interne-
towych, Informacja o powyższych usługach.

(210) 549630 (220) 2022 11 25
(731) OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ochk we know the cloud

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.24, 24.17.01, 
24.17.02

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, 
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, do wykrywania, testowania, inspekcji, do ratowania 
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, Oprogramo-
wanie komputerowe, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie 
komputerowe, w tym aplikacje mobilne, do gromadzenia, 
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 informatycznego, 
Oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, 
do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostęp-
niania danych w chmurze lub innych usługach sieciowych, 
Oprogramowanie komputerowe, w tym aplikacje mobilne, 
do zapewnienia bezpieczeństwa danych w usługach siecio-
wych lub na nośnikach danych, Oprogramowanie kompute-
rowe, w tym aplikacje mobilne, do administracji i zarządza-
nia innym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, 
Oprogramowanie komputerowe do monitorowania wy-
dajności chmury, Oprogramowanie do zarządzania bazami 
danych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do tele-
fonów komórkowych, Oprogramowanie do przetwarzania 
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób 
trzecich i przez osoby trzecie, Oprogramowanie do uwie-
rzytelniania, Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
z Internetu, Elektroniczne publikacje online (do pobrania 
z internetu lub sieci komputerowej bądź komputerowej 
bazy danych), Oprogramowanie do obsługi wiadomości 
błyskawicznych, Oprogramowanie do udostępniania plików, 
Oprogramowanie łącznościowe do elektronicznej wymiany 
danych, treści audio, treści wideo, obrazów i grafik za po-
średnictwem sieci komputerowych, mobilnych, bezprzewo-
dowych i telekomunikacyjnych, Oprogramowanie kompu-
terowe do przetwarzania obrazów, grafik, treści audio, treści 
wideo i tekstu, Pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do umożliwiania elektronicznej transmisji informacji, danych, 
dokumentów, głosu oraz obrazów przez internet, Aplikacje 
komputerowe do nadawania strumieniowego materiałów 
audio, materiałów wideo, nagrań wideo, muzyki i obrazów, 
Urządzenia do transmisji strumieniowej mediów cyfrowych, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania, do prze-
glądania, kontrolowania i uzyskiwania dostępu do zdal-
nych komputerów i sieci komputerowych, 35 Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach prowadzenia i organizowania 
działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, Systematyzacja i pozyskiwanie danych 
do elektronicznych baz danych, Komputerowe zarządzanie 
plikami, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, Pośrednictwo przy zawieraniu transakcji 
handlowych 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 kompute-
rowych 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 groma-
dzenia, przechowywania i archiwizacji danych, Usługi prze-
twarzania danych w chmurze, Usługi przetwarzania danych 
w usługach sieciowych, Informacja o powyższych usługach, 
37 Usługi konserwacji sieci komputerowych, Instalacja sie-
ci komputerowych, Informacja o powyższych usługach,  
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38 Telekomunikacja, Transmisja danych, Przesyłanie infor-
macji 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 sprzę-
tu komputerowego, Prowadzenie seminariów, zajęć, warsz-
tatów, kursów online i konferencji w dziedzinie technolo-
gii, przetwarzania w chmurze, Informacja o powyższych 
usługach, 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 dorad-
cze w zakresie gromadzenia, przechowywania, przetwa-
rzania i udostępniania danych w chmurze lub innych usłu-
gach sieciowych, Usługi doradcze w zakresie technologii 
przetwarzania 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, ad-
ministracji 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 projektowa-
nia, opracowywania sieci komputerowych, Usługi zarządza-
nia 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 kompute-
rowego, 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) 549765 (220) 2022 11 29
(731) FOODWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) POWIEDZ TO PROSTO Z SERCA

(531) 02.09.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy wa-
rzywne, desery mleczne, desery owocowe, dżemy, dżemy 
owocowe, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, ekstrakty 
z warzyw do konsumpcji, galareta, galaretki, galaretki mię-
sne, galaretki owocowe, galaretki z warzyw, gotowe dania 
warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki składające 
się głównie z substytutów mięsa, gotowe produkty z wa-
rzyw, herbata mleczna z mlekiem będącym głównym skład-
nikiem, jadalne kwiaty przetworzone, jaja w proszku, jogurty, 
jogurty pitne, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski 
owocowe, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mlecz-
ne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty 
na bazie owoców przeznaczone do gotowania, koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania.koncentraty 
soków warzywnych przeznaczone do konsumpcji, koncen-
traty zup, kostki do zup, krem cytrynowy, krem na bazie 
masła, kwaśna śmietana, lecytyna do celów kulinarnych, 
margaryna, marmolada, masła orzechowe w proszku, ma-
sło, miąższ owoców, mielone orzechy, mieszanki do zup, 
mieszanki owoców i orzechów, mieszanki warzywne, mig-
dały mielone, migdały przetworzone, mleczne produkty, 
mleko, mleko o różnych smakach, mleko organiczne, mleko 
w proszku, muffiny jajeczne, nadzienia na bazie owoców 
do placków i ciast, napoje mleczne, napoje mleczne aro-
matyzowane, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, oleje 
i tłuszcze, omlety, orzechy jadalne, orzechy przetworzone, 
owoce przetworzone, owocowe nadzienia do ciast, owo-
cowe pasty do smarowania, pasta z owoców, pasty do zup, 
pasty mleczne do smarowania, pasty warzywne, pektyna 
do celów kulinarnych, placki smażone, polewy orzechowe, 
proszki owocowe, proszki warzywne, przeciery owocowe, 
przeciery warzywne, przekąski na bazie mleka, przekąski 
na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski 
na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, roślinne substy-
tuty mleka, schłodzone desery mleczne, słodkie nadzienia 
z owoców, śmietana, soki owocowe do gotowania, soki ro-
ślinne do gotowania, substytuty mięsa, substytuty mleka, 
zabielacze do napojów, żelatyna, zupy, zupy błyskawiczne, 
zupy w proszku, 30 Aromaty do ciast, aromaty do napojów, 
aromaty do żywności, artykuły spożywcze ze zbóż, babeczki, 
bagietki, batoniki, batony zbożowe, biszkopty, błyskawiczna 
owsianka, błyskawiczne mieszanki do puddingu, błyskawicz-
ne mieszanki do lodów, budyń w proszku, budynie desero-
we, bułeczki, bułeczki słodkie, bułki, chemiczne przyprawy 
kuchenne, chipsy zbożowe, chleb i bułki, chrupki zbożowe, 
ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasteczka, ciastka, ciasto 
na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukierki, cyko-
ria i mieszanki zawierające cykorię do wykorzystania jako 
substytut kawy, czekolada, czekolada do wyrobów cukier-
niczych i chleba, czekolada na polewy lub posypki, czeko-
lada pitna, czekolada w proszku, czekolada z alkoholem, 
czekoladki, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe 
ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecz-
nicze, dekoracje cukiernicze do ciast, desery czekoladowe, 
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desery lodowe, desery z muesli, dodatki smakowe i przy-
prawy, drożdże i zaczyny, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty 
kawy słodowej, ekstrakty przypraw, enzymy do ciast, esencje 
do użytku w przygotowaniu żywności inne niż olejki ete-
ryczne, esencje herbaciane, esencje kawowe, filtry w postaci 
toreb papierowych wypełnione kawą, galaretki owocowe 
jako słodycze, glukoza do celów kulinarnych, gofry, gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, gotowe desery jako wyroby 
cukiernicze, gotowe desery jako wyroby piekarnicze, goto-
we mieszanki do pieczenia, gotowe przekąski na bazie zbóż, 
gotowe sosy, grzanki, guma do żucia, herbata, kakao, kap-
sułki z herbatą, kapsułki z kawą, karmel, kawa, kawa aroma-
tyzowana, kawa słodowa, koncentraty kawy, krakersy, krem 
budyniowy w proszku, kremy czekoladowe, krówka jako cu-
kierek, kukurydza przetworzona, kwiaty i liście jako substytu-
ty herbaty, landrynki, lizaki, lód, lodowe wyroby cukiernicze, 
lody spożywcze, lukier, mąka, maltoza, marcepan, marynaty, 
mieszanka do ciasta, mieszanki do kremu budyniowego, 
mieszanki do lukrowania, mieszanki do nadzienia jako arty-
kuły spożywcze, mieszanki do oranżady w proszku, mieszan-
ki do robienia pieczywa, mieszanki do sporządzania sosów, 
mieszanki gotowe do pieczenia, mieszanki herbat, mieszanki 
kawowe, mieszanki na ciastka, mieszanki na lukier, mieszan-
ki przypraw, miód, muesli, musy, musy deserowe, musy jako 
wyroby cukiernicze, nadzienia na bazie czekolady, nadzienia 
do słodyczy, napoje czekoladowe, napoje kawowe, natu-
ralne substancje słodzące, orzechowe wyroby cukiernicze, 
owocowe aromaty inne niż esencje, owocowe galaretki jako 
słodycze, owsianka, pasty czekoladowe, pierniczki, placki, 
płatki śniadaniowe, polewy cukiernicze, posypka jako koraliki 
kolorowego cukru, potrawy na bazie mąki, preparaty aroma-
tyczne do żywności, preparaty aromatyczne do cukierków, 
preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty do sporzą-
dzania sosów, preparaty przyprawowe, preparaty używane 
jako środki wspomagające rośnięcie produktów spożyw-
czych, preparaty zbożowe, produkty na bazie czekolady, 
produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, pro-
szek do pieczenia, proszki do wyrobu ciast, przekąski na ba-
zie zbóż, przetworzone ziarna, przyprawy, puddingi, sernik, 
skrobia do celów spożywczych, słodkie dekoracje do ciast, 
słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe, słodycze do żu-
cia, słodycze owocowe, słodycze w postaci musów, słodziki 
naturalne, soda do pieczenia, sól, solone wyroby piekarnicze, 
sorbety, sosy, sosy w proszku, środki do zakwaszania żywno-
ści, substancje dające zapach jako dodatek do jedzenia inne 
niż oleje eteryczne, substancje nadające smak jako dodatek 
do jedzenia inne niż olejki eteryczne, substancje nadające 
smak jako dodatek do napojów inne niż olejki eteryczne, 
substytuty cukru, substytuty kawy, syrop spożywczy, tarty, 
tiramisu, toffi, tosty, wafelki, wanilia, wyroby cukiernicze, wy-
roby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, zaczyn, 
zagęszczacze do użytku w gotowaniu, zbożowe artykuły 
śniadaniowe, żelki, zioła do celów spożywczych, 32 Aroma-
tyzowane napoje gazowane, bazy do koktajli bez alkoholu, 
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządza-
nia napojów, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoho-
lowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje słodo-
we, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, esencje 
do produkcji napojów, imitacja piwa, koktajle bezalkoho-
lowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholo-
wych, koncentraty do sporządzania napojów sportowych, 
koncentraty do użytku w przygotowywaniu napojów ener-
getycznych, lemoniada, mieszanki do sporządzania napojów 
sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoho-
lowych, mrożone napoje owocowe, napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 
typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje wzboga-

cone substancjami odżywczymi, napoje zawierające witami-
ny, preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
preparaty rozpuszczalne do wytwarzania napojów, proszki 
do sporządzania napojów, soki owocowe jako napoje, soki 
warzywne jako napoje, sorbety w postaci napojów, syropy 
do napojów, syropy do wyrobu napojów, warzywne napoje 
typu smoothie, wyciągi do sporządzania napojów.

(210) 549776 (220) 2022 11 29
(731) FOODWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Delecta Powiedz to prosto z serca
(510), (511) 29 Bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy wa-
rzywne, desery mleczne, desery owocowe, dżemy, dżemy 
owocowe, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, ekstrakty 
z warzyw do konsumpcji, galareta, galaretki, galaretki mię-
sne, galaretki owocowe, galaretki z warzyw, gotowe dania 
warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki składające 
się głównie z substytutów mięsa, gotowe produkty z wa-
rzyw, herbata mleczna z mlekiem będącym głównym skład-
nikiem, jadalne kwiaty przetworzone, jaja w proszku, jogurty, 
jogurty pitne, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski 
owocowe, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mlecz-
ne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty 
na bazie owoców przeznaczone do gotowania, koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, koncentraty 
soków warzywnych przeznaczone do konsumpcji, koncen-
traty zup, kostki do zup, krem cytrynowy, krem na bazie 
masła, kwaśna śmietana, lecytyna do celów kulinarnych, 
margaryna, marmolada, masła orzechowe w proszku, ma-
sło, miąższ owoców, mielone orzechy, mieszanki do zup, 
mieszanki owoców i orzechów, mieszanki warzywne, mig-
dały mielone, migdały przetworzone, mleczne produkty, 
mleko, mleko o różnych smakach, mleko organiczne, mleko 
w proszku, muffiny jajeczne, nadzienia na bazie owoców 
do placków i ciast, napoje mleczne, napoje mleczne aro-
matyzowane, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, oleje 
i tłuszcze, omlety, orzechy jadalne, orzechy przetworzone, 
owoce przetworzone, owocowe nadzienia do ciast, owo-
cowe pasty do smarowania, pasta z owoców, pasty do zup, 
pasty mleczne do smarowania, pasty warzywne, pektyna 
do celów kulinarnych, placki smażone, polewy orzechowe, 
proszki owocowe, proszki warzywne, przeciery owocowe, 
przeciery warzywne, przekąski na bazie mleka, przekąski 
na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski 
na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, roślinne substy-
tuty mleka, schłodzone desery mleczne, słodkie nadzienia 
z owoców, śmietana, soki owocowe do gotowania, soki ro-
ślinne do gotowania, substytuty mięsa, substytuty mleka, 
zabielacze do napojów, żelatyna, zupy, zupy błyskawiczne, 
zupy w proszku, 30 Aromaty do ciast, aromaty do napojów, 
aromaty do żywności, artykuły spożywcze ze zbóż, babeczki, 
bagietki, batoniki, batony zbożowe, biszkopty, błyskawiczna 
owsianka, błyskawiczne mieszanki do puddingu, błyskawicz-
ne mieszanki do lodów, budyń w proszku, budynie desero-
we, bułeczki, bułeczki słodkie, bułki, chemiczne przyprawy 
kuchenne, chipsy zbożowe, chleb i bułki, chrupki zbożowe, 
ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasteczka, ciastka, ciasto 
na słodkie wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukierki, cyko-
ria i mieszanki zawierające cykorię do wykorzystania jako 
substytut kawy, czekolada, czekolada do wyrobów cukier-
niczych i chleba, czekolada na polewy lub posypki, czeko-
lada pitna, czekolada w proszku, czekolada z alkoholem, 
czekoladki, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe 
ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecz-
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nicze, dekoracje cukiernicze do ciast, desery czekoladowe, 
desery lodowe, desery z muesli, dodatki smakowe i przy-
prawy, drożdże i zaczyny, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty 
kawy słodowej, ekstrakty przypraw, enzymy do ciast, esencje 
do użytku w przygotowaniu żywności inne niż olejki ete-
ryczne, esencje herbaciane, esencje kawowe, filtry w postaci 
toreb papierowych wypełnione kawą, galaretki owocowe 
jako słodycze, glukoza do celów kulinarnych, gofry, gotowa 
kawa i napoje na bazie kawy, gotowe desery jako wyroby 
cukiernicze, gotowe desery jako wyroby piekarnicze, goto-
we mieszanki do pieczenia, gotowe przekąski na bazie zbóż, 
gotowe sosy, grzanki, guma do żucia, herbata, kakao, kap-
sułki z herbatą, kapsułki z kawą, karmel, kawa, kawa aroma-
tyzowana, kawa słodowa, koncentraty kawy, krakersy, krem 
budyniowy w proszku, kremy czekoladowe, krówka jako cu-
kierek, kukurydza przetworzona, kwiaty i liście jako substytu-
ty herbaty, landrynki, lizaki, lód, lodowe wyroby cukiernicze, 
lody spożywcze, lukier, mąka, maltoza, marcepan, marynaty, 
mieszanka do ciasta, mieszanki do kremu budyniowego, 
mieszanki do lukrowania, mieszanki do nadzienia jako arty-
kuły spożywcze, mieszanki do oranżady w proszku, mieszan-
ki do robienia pieczywa, mieszanki do sporządzania sosów, 
mieszanki gotowe do pieczenia, mieszanki herbat, mieszanki 
kawowe, mieszanki na ciastka, mieszanki na lukier, mieszan-
ki przypraw, miód, muesli, musy, musy deserowe, musy jako 
wyroby cukiernicze, nadzienia na bazie czekolady, nadzienia 
do słodyczy, napoje czekoladowe, napoje kawowe, natu-
ralne substancje słodzące, orzechowe wyroby cukiernicze, 
owocowe aromaty inne niż esencje, owocowe galaretki jako 
słodycze, owsianka, pasty czekoladowe, pierniczki, placki, 
płatki śniadaniowe, polewy cukiernicze, posypka jako koraliki 
kolorowego cukru, potrawy na bazie mąki, preparaty aroma-
tyczne do żywności, preparaty aromatyczne do cukierków, 
preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty do sporzą-
dzania sosów, preparaty przyprawowe, preparaty używane 
jako środki wspomagające rośnięcie produktów spożyw-
czych, preparaty zbożowe, produkty na bazie czekolady, 
produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, pro-
szek do pieczenia, proszki do wyrobu ciast, przekąski na ba-
zie zbóż, przetworzone ziarna, przyprawy, puddingi, sernik, 
skrobia do celów spożywczych, słodkie dekoracje do ciast, 
słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe, słodycze do żu-
cia, słodycze owocowe, słodycze w postaci musów, słodziki 
naturalne, soda do pieczenia, sól, solone wyroby piekarnicze, 
sorbety, sosy, sosy w proszku, środki do zakwaszania żywno-
ści, substancje dające zapach jako dodatek do jedzenia inne 
niż oleje eteryczne, substancje nadające smak jako dodatek 
do jedzenia inne niż olejki eteryczne, substancje nadające 
smak jako dodatek do napojów inne niż olejki eteryczne, 
substytuty cukru, substytuty kawy, syrop spożywczy, tarty, 
tiramisu, toffi, tosty, wafelki, wanilia, wyroby cukiernicze, wy-
roby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, zaczyn, 
zagęszczacze do użytku w gotowaniu, zbożowe artykuły 
śniadaniowe, żelki, zioła do celów spożywczych, 32 Aroma-
tyzowane napoje gazowane, bazy do koktajli bez alkoholu, 
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządza-
nia napojów, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoho-
lowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje słodo-
we, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, esencje 
do produkcji napojów, imitacja piwa, koktajle bezalkoho-
lowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholo-
wych, koncentraty do sporządzania napojów sportowych, 
koncentraty do użytku w przygotowywaniu napojów ener-
getycznych, lemoniada, mieszanki do sporządzania napojów 
sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoho-
lowych, mrożone napoje owocowe, napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje 

typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje wzboga-
cone substancjami odżywczymi, napoje zawierające witami-
ny, preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
preparaty rozpuszczalne do wytwarzania napojów, proszki 
do sporządzania napojów, soki owocowe jako napoje, soki 
warzywne jako napoje, sorbety w postaci napojów, syropy 
do napojów, syropy do wyrobu napojów, warzywne napoje 
typu smoothie, wyciągi do sporządzania napojów.

(210) 549816 (220) 2022 12 01
(731) NOWOCZEK BOGUSŁAW FIRMA HANDLOWA 

BOGUSŁAW NOWOCZEK EKSPORT-IMPORT,  
HURT-DETAL, Biery

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bazarek z bielizną

(531) 09.03.14, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
świadczone również online, w zakresie bielizny, odzieży i na-
kryć głowy dla wszystkich grup wiekowych.

(210) 550005 (220) 2022 12 06
(731) FOODWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 12 SZT. Delecta TAKIE TO PROSTE BUŁECZKI SŁODKIE 

PROSTY SKŁAD

(531) 05.07.02, 11.01.01, 11.01.10, 08.01.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Artykuły spożywcze ze zbóż, brioszki jako 
drożdżowe bułeczki, bułeczki, bułeczki chrupkie, bułeczki 
słodkie, bułeczki z dżemem, bułeczki z kremem, bułeczki 
z owocami, bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, bułki 
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z nadzieniem, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, 
ciasto śniadaniowe, ciasto w proszku, drożdżowe bułeczki, 
gotowe desery jako wyroby piekarnicze, gotowe mieszan-
ki do pieczenia, gotowe przekąski na bazie zbóż, miękkie 
bułeczki, mieszanka do ciasta, mieszanki ciasta, mieszanki 
do ciast, mieszanki do pieczenia bułek, mieszanki do robie-
nia pieczywa, mieszanki do sporządzania ciast, mieszanki 
gotowe do pieczenia, nielecznicze wyroby cukiernicze, nie-
lecznicze wyroby cukiernicze z mąki, pieczywo owocowe, 
preparaty do ciast, preparaty do wyrobu produktów piekar-
niczych, preparaty mączne do żywności, produkty żywno-
ściowe z ciasta, proszki do wyrobu ciast, przekąski na bazie 
mąki, przekąski z produktów zbożowych, słodkie bułeczki, 
słodkie bułki, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cu-
kiernicze, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze, 
wyroby piekarnicze zawierające kremy, wyroby piekarnicze 
zawierające owoce, zbożowe artykuły śniadaniowe.

(210) 550031 (220) 2022 12 06
(731) FOODWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Delecta Takie to proste
(510), (511) 30 Artykuły spożywcze ze zbóż, Brioszki jako 
drożdżowe bułeczki, Bułeczki, Bułeczki chrupkie, Bułeczki 
słodkie, Bułeczki z dżemem, Bułeczki z kremem, Bułeczki 
z owocami, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewane, Bułki 
z nadzieniem, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, 
Ciasto śniadaniowe, Ciasto w proszku, Drożdżowe bułeczki, 
Gotowe desery jako wyroby piekarnicze, Gotowe mieszan-
ki do pieczenia, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Miękkie 
bułeczki, Mieszanka do ciasta, Mieszanki ciasta, Mieszanki 
do ciast, Mieszanki do pieczenia bułek, Mieszanki do robienia 
pieczywa, Mieszanki do sporządzania ciast, Mieszanki goto-
we do pieczenia, Nielecznicze wyroby cukiernicze, Nieleczni-
cze wyroby cukiernicze z mąki, Pieczywo owocowe, Prepara-
ty do ciast, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, 
Preparaty mączne do żywności, Produkty żywnościowe 
z ciasta, Proszki do wyrobu ciast, Przekąski na bazie mąki, 
Przekąski z produktów zbożowych, Słodkie bułeczki, Słodkie 
bułki, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze, 
Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze, Wyroby pie-
karnicze zawierające kremy, Wyroby piekarnicze zawierające 
owoce, Zbożowe artykuły śniadaniowe.

(210) 550159 (220) 2022 12 09
(731) FACE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FACE !T

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 35 Agencja public relations, Usługi public rela-
tions, Doradztwo w zakresie public relations, Usługi reklamo-
we, promocyjne i public relations, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, 41 Szkolenia z za-
kresu public relations.

(210) 550210 (220) 2022 12 12
(731) MYSŁEK ANNA YOGA FLOW, Bobolice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) YOGA FLOW

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 05.05.16, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 24 Ręczniki, Tekstylne ręczniki do ćwiczeń, Ręcz-
niki dla dzieci, Ręczniki z kapturem, Ręczniki plażowe, Ręczni-
ki łazienkowe, Tekstylia, Wyroby tekstylne i substytuty wyro-
bów tekstylnych, Tekstylne wkładki do pieluch, Śpiwory, Śpi-
worki dla niemowląt, Prześcieradła do wyścielania śpiworów, 
Tkaniny pościelowe w formie śpiworów, Śpiworki z kapturem 
dla niemowląt, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa 
i pościelowa, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji po-
ścieli, Bielizna pościelowa dla niemowląt, Pościel jako mate-
riały tekstylne, Bielizna pościelowa, Koce wełniane, Koce je-
dwabne, Koce bawełniane, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, 
Koce na kanapę, Koce dla niemowląt, Koce do łóżeczek dzie-
cięcych, Kocyki dla niemowląt [rożki], Kocyki do owijania nie-
mowląt, Narzuty, Pokrowce i narzuty na meble, Narzuty 
na łóżka, Tekstylne myjki do twarzy, Myjki do twarzy w posta-
ci rękawiczek, Myjki do twarzy, Tkaniny z flaneli, Flanela, Fla-
nela sanitarna, Prześcieradła, Prześcieradła na łóżka, Przeście-
radła do łóżeczek dziecięcych, Prześcieradła kąpielowe, Ście-
reczki do mycia ciała [inne niż do celów medycznych], Ście-
reczki do mycia ciała z tekstylnych materiałów tkanych [inne 
niż do celów medycznych], Poszwy na poduszki, Poszwy 
na kołdry, Tekstylne maty na stół, Maty lniane, Maty stołowe 
nie z papieru, 27 Maty gimnastyczne, Maty antypoślizgowe, 
Maty z kauczuku, Maty, Maty do jogi, Japońskie maty ze sło-
my ryżowej (maty tatami), Maty z trzciny, Maty do zapasów, 
Maty do zabawy, Chodniki [maty], Maty korkowe, Słomiane 
maty, Maty prysznicowe, Materiałowe maty łazienkowe, An-
typoślizgowe maty prysznicowe, Maty łazienkowe gumowe, 
Papierowe maty podłogowe, Maty słomiane [mushiro], Pa-
pierowe maty łazienkowe, Łazienkowe maty diatomowe, 
Maty łazienkowe [dywaniki], Maty tatami, Maty plażowe, 
Maty gimnastyczne, Maty łazienkowe, Maty do pojazdów 
[nieprofilowane], Dywany, chodniki i maty, Dywaniki i maty 
samochodowe, Maty do ćwiczeń gimnastycznych, Osobiste 
maty do siedzenia, Antypoślizgowe maty do wanien, Maty 
[do pokrywania istniejących podłóg], Pokrycia podłogowe 
[maty] na zajęcia sportowe, Modułowe maty podłogowe 
w formie puzzli, Maty ze słomy typu mushiro, Maty z sitowia 
typu goza, Maty łazienkowe z tworzyw sztucznych, Pokrycia 
podłogowe [maty] w postaci materiałów w arkuszach 
do użytku na zajęciach sportowych, Ochraniacze [maty] 
na obcasy zapobiegające otarciom podczas jazdy pojazdem, 
Maty pod krzesła [ochraniacze podłogi umieszczane pod 
krzesłem], Maty podłogowe do boksów w stajniach dla koni, 
Maty piankowe do użytku na powierzchniach placów zabaw, 
Maty z plecionej liny na powierzchnie stoków narciarskich, 
Maty z plecionej liny na stoki narciarskie, Maty podłogowe, 
ognioodporne, do kominków i grillów, Maty tekstylne podło-
gowe do użytku w domu, Antypoślizgowe maty podłogowe 
do użytku pod urządzeniami, Maty z plecionej liny na stoki 
narciarskie, Maty plecione z kwiatowymi wzorami (hana-mu-
shiro), Mata, 28 Paski do jogi, Bloczki do jogi, Koła do jogi, 
Chusty do jogi, Piłki gimnastyczne do jogi, Sprzęt sportowy, 
Artykuły i sprzęt sportowy, Dopasowane pokrowce na sprzęt 
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sportowy, Torby przystosowane do noszenia sprzętu sporto-
wego, Artykuły sportowe, Piłki sportowe, Ochraniacze 
do uprawiania sportu, Sprzęt do treningów sportowych, 
Ławki do użytku sportowego, Obciążniki na nogi [artykuły 
sportowe], Trampoliny [artykuły sportowe], Kije [artykuły 
sportowe], Suspensoria dla sportowców, Koła sportowe, Na-
golenniki [artykuły sportowe], Naramienniki do użytku spor-
towego, Nakolanniki do użytku sportowego, Stopnie [step-
pery] do aerobiku, Steppery [urządzenia] do ćwiczeń aerobo-
wych, Ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, Pasy 
na nadgarstki do podnoszenia ciężarów, Maszyny do ćwi-
czeń fizycznych wyposażone w ciężarki, Uchwyty do pod-
noszenia ciężarów, Hantle do podnoszenia ciężarów, Sztangi 
do podnoszenia ciężarów, Drążki do hantli do podnoszenia 
ciężarów, Gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], Hantle, 
Hantle kettlebell, Zaciski do hantli, Drążki do hantli, Obciążni-
ki do hantli, Piłki do ćwiczeń, Piłki do ściskania w postaci piłek 
gumowych do ćwiczenia rąk, 35 Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, Udostępnianie informacji biz-
nesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, Rekla-
ma za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pomocą mediów społecznościowych, Usługi w zakre-
sie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, Usługi promocyjno-marketingowe przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży 
przy użyciu mediów audiowizualnych, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Orga-
nizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Usłu-
gi badań rynku dotyczące mediów nadawczych, Marketing 
internetowy, Marketing afiliacyjny, Marketing ukierunkowa-
ny, Usługi marketingowe, Kampanie marketingowe, Informa-
cja marketingowa, Reklama i marketing, Marketing bezpo-
średni, Administrowanie dotyczące marketingu, Prowadze-
nie badań marketingowych, Przygotowywanie planów mar-
ketingowych, Planowanie strategii marketingowych, Rozwój 
planu marketingowego, Opracowanie koncepcji marketin-
gowych, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi 
konsultacyjne w zakresie marketingu, Porady w zakresie mar-
ketingu, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Ana-
liza w zakresie marketingu, Marketing imprez i wydarzeń, 
Projektowanie badań marketingowych, Doradztwo specjali-
styczne w zakresie marketingu, Sporządzanie raportów 
do celów marketingowych, Usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, Usługi doradcze w zakresie mar-
ketingu afiliacyjnego, Usługi konsultacyjne w zakresie marke-
tingu bezpośredniego, Usługi reklamowe i marketingowe 
online, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwa-
rek internetowych, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące marketingu, Opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Pro-
mocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i go-
spodarczych, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, Usługi w zakresie informacji handlowych 
za pośrednictwem Internetu, Pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, Po-
średniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, Dostarczanie biznesowych i handlowych in-
formacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, Rekla-

ma, Reklamy online, Usługi reklamowe, Agencje reklamowe, 
Reklama i usługi reklamowe, Doradztwo dotyczące reklamy, 
Produkcja filmów reklamowych, Usługi reklamy zewnętrznej, 
Analizy odbioru reklamy, Analiza odbioru reklamy, Przygoto-
wywanie publikacji reklamowych, Przygotowywanie mate-
riałów reklamowych, Usługi agencji reklamowych, Marketing 
opierający się na współpracy z influencerem [Influencer mar-
keting], Promocja towarów przy pomocy influencerów, Pu-
blikacja treści reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w związku z następującymi towarami: paski 
do jogi, bloczki do jogi, koła do jogi, chusty do jogi, piłki gim-
nastyczne do jogi, sprzęt sportowy, artykuły i sprzęt sporto-
wy, dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, torby przy-
stosowane do noszenia sprzętu sportowego, artykuły spor-
towe, piłki sportowe, ochraniacze do uprawiania sportu, 
sprzęt do treningów sportowych, ławki do użytku sporto-
wego, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], trampoliny [ar-
tykuły sportowe], kije [artykuły sportowe], suspensoria dla 
sportowców, koła sportowe, nagolenniki [artykuły sportowe], 
naramienniki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku 
sportowego, stopnie [steppery] do aerobiku, steppery [urzą-
dzenia] do ćwiczeń aerobowych, ciężarki na nadgarstki 
i kostki do ćwiczeń, pasy na nadgarstki do podnoszenia cię-
żarów, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w cię-
żarki, uchwyty do podnoszenia ciężarów, hantle do podno-
szenia ciężarów, sztangi do podnoszenia ciężarów, drążki 
do hantli do podnoszenia ciężarów, gryfy do hantli [do pod-
noszenia ciężarów], hantle, hantle kettlebell, zaciski do hantli, 
drążki do hantli, obciążniki do hantli, piłki do ćwiczeń, piłki 
do ściskania w postaci piłek gumowych do ćwiczenia rąk, 
ręczniki, tekstylne ręczniki do ćwiczeń, ręczniki dla dzieci, 
ręczniki z kapturem, ręczniki plażowe, ręczniki łazienkowe, 
tekstylia, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstyl-
nych, tekstylne wkładki do pieluch, śpiwory, śpiworki dla nie-
mowląt, prześcieradła do wyścielania śpiworów, tkaniny po-
ścielowe w formie śpiworów, śpiworki z kapturem dla nie-
mowląt, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i poście-
lowa, pościel, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji po-
ścieli, bielizna pościelowa dla niemowląt, pościel jako mate-
riały tekstylne, bielizna pościelowa, koce wełniane, koce je-
dwabne, koce bawełniane, koce piknikowe, kocyki dziecięce, 
koce na kanapę, koce dla niemowląt, koce do łóżeczek dzie-
cięcych, kocyki dla niemowląt [rożki], kocyki do owijania nie-
mowląt, narzuty, pokrowce i narzuty na meble, narzuty 
na łóżka, tekstylne myjki do twarzy, myjki do twarzy w posta-
ci rękawiczek, myjki do twarzy, tkaniny z flaneli, flanela, flane-
la sanitarna, prześcieradła, prześcieradła na łóżka, prześciera-
dła do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła kąpielowe, ście-
reczki do mycia ciała [inne niż do celów medycznych], ście-
reczki do mycia ciała z tekstylnych materiałów tkanych [inne 
niż do celów medycznych], poszwy na poduszki, poszwy 
na kołdry, tekstylne maty na stół, maty lniane, maty stołowe 
(nie z papieru), maty gimnastyczne, maty antypoślizgowe, 
maty z kauczuku, maty, maty do jogi, japońskie maty ze sło-
my ryżowej (maty tatami), maty z trzciny, maty do zapasów, 
maty do zabawy, chodniki [maty], maty korkowe, słomiane 
maty, maty prysznicowe, materiałowe maty łazienkowe, an-
typoślizgowe maty prysznicowe, maty łazienkowe gumowe, 
papierowe maty podłogowe, maty słomiane [mushiro], pa-
pierowe maty łazienkowe, łazienkowe maty diatomowe, 
maty łazienkowe [dywaniki], maty tatami, maty plażowe, 
maty gimnastyczne, maty łazienkowe, maty do pojazdów 
[nieprofilowane], dywany, chodniki i maty, dywaniki i maty 
samochodowe, maty do ćwiczeń gimnastycznych, osobiste 
maty do siedzenia, antypoślizgowe maty do wanien, maty 
do pokrywania istniejących podłóg], pokrycia podłogowe 
[maty] na zajęcia sportowe, modułowe maty podłogowe 



22 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT10/2023

w formie puzzli, maty ze słomy typu mushiro, maty z sitowia 
typu goza, maty łazienkowe z tworzyw sztucznych, pokrycia 
podłogowe [maty] w postaci materiałów w arkuszach 
do użytku na zajęciach sportowych, ochraniacze [maty] 
na obcasy zapobiegające otarciom podczas jazdy pojazdem, 
maty pod krzesła [ochraniacze podłogi umieszczane pod 
krzesłem], maty podłogowe do boksów w stajniach dla koni, 
maty piankowe do użytku na powierzchniach placów zabaw, 
maty z plecionej liny na powierzchnie stoków narciarskich, 
maty z plecionej liny na stoki narciarskie, maty podłogowe, 
ognioodporne, do kominków i grillów, maty tekstylne pod-
łogowe do użytku w domu, antypoślizgowe maty podłogo-
we do użytku pod urządzeniami, maty z plecionej liny 
na stoki narciarskie, maty plecione z kwiatowymi wzorami 
(hana-mushiro), mata.

(210) 550235 (220) 2022 12 13
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY ZODIAC  

magical Wafers & choco & cocoa cream

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.15, 24.09.02, 
24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.16, 05.07.02, 26.01.02, 
26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 02.09.01, 26.04.01, 26.04.03, 
26.04.09, 08.01.09, 08.01.11, 08.01.25, 08.01.19

(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki 
waflowe, Ciastka.

(210) 550241 (220) 2022 12 13
(731) SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, 

Alwernia
(540) (znak słowny)
(540) POLYDEF
(510), (511) 1 Nieprzetworzone tworzywa sztuczne, Nie-
przetworzone żywice syntetyczne, Nieprzetworzone mate-
riały polimerowe, Środki chemiczne jako dodatki przeciw-
bakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne do po-
limerów, włókien i tkanin, Środki chemiczne biobójcze 
przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, jak również 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, inne niż do użytku me-
dycznego lub weterynaryjnego, Środki chemiczne bio-
bójcze do nadawania właściwości biobójczych wyrobom 
wytworzonym przemysłowo z tworzyw sztucznych, żywic 
syntetycznych, włóknin, tkanin, dzianin, Substancje che-
miczne do konserwowania żywności, Kleje (spoiwa) prze-
znaczone dla przemysłu, Środki chemiczne do produkcji 

ceramicznych wyrobów budowlanych i wykończeniowych, 
Środki chemiczne do nadawania właściwości ceramicz-
nym wyrobom budowlanym i wykończeniowym, Środki 
chemiczne do nadawania właściwości biobójczych ce-
ramicznym wyrobom budowlanym i wykończeniowym, 
Środki chemiczne do nadawania właściwości biobójczych 
powierzchniom ceramicznych wyrobów budowlanych 
i wykończeniowych, Preparaty do nadawania właściwości 
biobójczych powierzchniom ścian, posadzek i elewacji bu-
dynków, Środki chemiczne biobójcze jako dodatki do nada-
wania właściwości biobójczych wyrobom wytworzonym 
przemysłowo z półprzetworzonych tworzyw sztucznych, 
półprzetworzonych żywic syntetycznych, półprzetworzo-
nych polimerów, Wszystkie wymienione środki i preparaty 
również w postaci zawierającej nanocząstki metali, 3 Środki 
do czyszczenia powierzchni wyrobów ceramicznych, Środki 
do czyszczenia powierzchni, Środki do mycia powierzchni, 
Środki do konserwacji powierzchni, Środki do renowacji po-
wierzchni, Środki do odtłuszczania, Środki do usuwania ka-
mienia, Środki do nadawania połysku, Środki do pastowania, 
Preparaty antystatyczne do użytku domowego, Wszystkie 
wymienione środki i preparaty również w postaci zawiera-
jącej nanocząstki metali, 5 Środki biobójcze, Środki dezyn-
fekcyjne, Płyny dezynfekcyjne, Żele dezynfekcyjne, Aerozole 
dezynfekcyjne, Środki bakteriobójcze, Środki grzybobójcze, 
Wszystkie wymienione środki również w postaci zawierają-
cej nanocząstki metali, 11 Wanny, Umywalki, Zlewy, Muszle 
ustępowe, Brodziki, Bidety, Zbiorniki na wodę sanitarne, 
17 Półprzetworzone tworzywa sztuczne, Półprzetworzone 
żywice syntetyczne, Półprzetworzone materiały polimero-
we, Materiały wypełniające i uszczelniające, Materiały izola-
cyjne, Szczeliwa, Masy uszczelniające, Wszystkie wymienione 
materiały i środki również w postaci zawierającej nanocząstki 
metali, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Materiały bu-
dowlane ceramiczne, Płyty budowlane niemetalowe, Płyty 
ceramiczne, okładziny niemetalowe do użytku w budownic-
twie, Płyty ceramiczne do pokrywania zewnętrznych posa-
dzek i elewacji, Płyty ceramiczne do pokrywania wewnętrz-
nych podłóg i ścian, 21 Wyroby szklane dla gospodarstwa 
domowego, Wyroby porcelanowe dla gospodarstwa do-
mowego, Wyroby z tworzyw sztucznych dla gospodarstwa 
domowego, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domo-
wego, Przybory do użytku domowego, Przybory do użytku 
domowego do czyszczenia, Szczotki do czyszczenia, Szczot-
ki do toalet, Szmatki do czyszczenia, Gąbki do czyszczenia, 
Przybory kosmetyczne, Przybory do higieny, Szczotki ką-
pielowe, Pojemniki do użytku domowego, Kosze na śmieci, 
Kosze na śmieci do użytku domowego, Pojemniki na śmieci, 
Przybory kuchenne, Uchwyty do przyborów kuchennych, 
Deski do krojenia kuchenne, Pojemniki do przechowywania 
żywności, 40 Zabezpieczanie przed pleśnią, Zabezpieczanie 
przeciwgrzybiczne, Zabezpieczanie przeciwdrobnoustrojo-
we, Zabezpieczanie antybakteryjne, Zabezpieczanie antywi-
rusowe, Obróbka chemiczna tworzyw sztucznych, Obróbka 
chemiczna żywic syntetycznych, Obróbka chemiczna wyro-
bów wykonanych z tworzyw sztucznych i żywic syntetycz-
nych, Obróbka chemiczna wyrobów z wykorzystaniem do-
datków przeciwgrzybicznych, przeciwdrobnoustrojowych, 
antybakteryjnych, antywirusowych, Obróbka chemiczna 
tkanin i włóknin, Obróbka chemiczna materiałów do produk-
cji artykułów ceramicznych.

(210) 550363 (220) 2022 12 15
(731) Global Beverages Limited Liability Partnership, 

Ałmaty, KZ
(540) (znak słowny)
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(540) Polus
(510), (511) 33 Aperitify, Arak, Baijiu [chiński napój alkoholo-
wy], Brandy, Wino, Wino z wytłoczyn winogronowych, Whi-
sky, Wódka, Wódka anyżowa, Wódka wiśniowa, Gin, Napoje 
alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i napoje spiry-
tusowe], Koktajle, Curaçao, Likier anyżowy, Likiery, Mieszane 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem napojów na bazie piwa, Na-
poje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, Napoje alkoholowe za-
wierające owoce, Napoje alkoholowe, Destylowane napoje 
alkoholowe, Napój miodowy [miód pitny], Nalewka mięto-
wa, Gorzkie nalewki, Nira [napój alkoholowy na bazie trzciny 
cukrowej], Rum, Sake, Cydr gruszkowy, Cydry, Alkohol ryżo-
wy, Ekstrakty alkoholowe, Ekstrakty z alkoholi owocowych, 
Esencje alkoholowe.

(210) 550450 (220) 2022 12 16
(731) BJC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 Certyfikacja [kontrola jakości], Kontrola jakości 
dla osób trzecich, Kontrola jakości towarów i usług, Kontrola 
jakości surowców, Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
budowlanych, Testowanie i analiza materiałów, Testowanie 
i analiza materiałów i wyrobów budowlanych, Testowanie 
jakości produktów do celów certyfikacji, Testowanie, analiza 
i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, Usługi 
testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, Certy-
fikacja wydajności energetyczne budynków, Usługi laborato-
riów kontroli jakości, Kontrola jakości ukończonych budyn-
ków, Analiza naukowa, Analizy przemysłowe i usługi badaw-
cze, Analiza zachowania struktury materiałów budowlanych, 
Nadzór i inspekcja techniczna, Kalibrowanie, cechowanie 
[pomiary], Badania techniczne, Badania inżynieryjne, Bada-
nia z zakresu fizyki, Badania chemiczne, Badania dotyczące 
maszyn budowlanych, Usługi świadczone przez laboratoria 
naukowe.

(210) 550472 (220) 2022 12 19
(731) SWIPEAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Programy i aplikacje do komputerów i na prze-
nośne urządzenia typu tablet i smartphone, Oprogramowa-
nie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe do kon-
serwacji, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie 
i aplikacje do komputerów i na przenośne urządzenia typu 
tablet i smartphone, Oprogramowanie interaktywne, Opro-
gramowanie serwerów w chmurze, Oprogramowanie kom-
puterowych systemów operacyjnych, Oprogramowanie 
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie 
sprzętowe, Oprogramowanie do serwerów baz danych, 
Oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, Oprogramowa-
nie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonują-
cych, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wymianę informacji, Oprogramowanie do aplikacji 
i serwerów internetowych, Oprogramowanie do uzyskiwa-
nia dostępu do treści, Komputerowe oprogramowanie użyt-
kowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści 
medialnych za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie 
komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji 
i danych, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plika-
mi oraz do baz danych, 35 Usługi w zakresie wyszukiwania 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej, również 
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, nastę-
pujących towarów: sprzęt komputerowy, komputery, które 
można nosić przy sobie, oprogramowanie komputerowe, 
Usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyski-
waniem pracowników, Publikowanie ogłoszeń za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej i aplikacji mobilnej, 
związanych z rekrutacją kandydatów, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Usługi w zakre-
sie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, Usłu-
gi w zakresie ekspertyz związanych z rekrutacją personelu, 
42 Usługi doradztwa informatycznego, Usługi doradcze 
związane z oprogramowaniem używanym w obszarze han-
dlu elektronicznego, Udzielanie porad technicznych zwią-
zanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, 
Platformy do sztucznej inteligencji, Tworzenie i projektowa-
nie indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich (usługi informatyczne], Usługi doradcze 
ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Usługi konsul-
tacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi kon-
sultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, 
Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
Projektowanie systemów informatycznych, Usługi konsulta-
cyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Instala-
cje oprogramowania komputerowego, Usługi projektowa-
nia, ulepszania i wykonywania oprogramowania i aplikacji 
do komputerów oraz na przenośne urządzenia typu tablet 
i smartphone, Usługi instalowania, kopiowania, aktualizowa-
nia programów i aplikacji do komputerów oraz na przenośne 
urządzenia typu tablet i smartphone, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące 
oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych, Usługi 
oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogra-
mowanie do uczenia, Usługi pomocy technicznej związane 
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Badania 
projektowe związane z oprogramowaniem komputerowym, 
Hosting oprogramowania jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie portali 
sieciowych, Serwis internetowy, Badania naukowe i prace roz-
wojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
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(210) 550504 (220) 2022 12 19
(731) PSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) PSP
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dwu-
stronnymi taśmami klejącymi do użytku biurowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dwustronnymi taśmami 
klejącymi do użytku biurowego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z klejami do artykułów papierniczych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z klejami do artykułów pa-
pierniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klejami 
do użytku biurowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z klejami do użytku biurowego, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z taśmami uszczelniającymi do celów biuro-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z taśmami 
uszczelniającymi do celów biurowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z taśmami klejącymi do celów papierni-
czych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z taśmami 
klejącymi do celów papierniczych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z taśmami przylepnymi do celów biurowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z taśmami przylep-
nymi do celów biurowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z taśmami klejącymi do pakowania, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z taśmami klejącymi do pakowa-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rzepami w posta-
ci taśm, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rzepami 
w postaci taśm, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ela-
stycznymi materiałami ściernymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z elastycznymi materiałami ściernymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z papierami ściernymi w ar-
kuszach, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z papierami 
ściernymi w arkuszach, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z papierami ściernymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z papierami ściernymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paskami ściernymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z paskami ściernymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z rolkami ściernymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z rolkami ściernymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z końcówkami ściernymi do użytku z maszynami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z końcówkami ścier-
nymi do użytku z maszynami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z maszynami ściernymi obrotowymi w kształcie 
tarczy [maszynami], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z maszynami ściernymi obrotowymi w kształcie tarczy [ma-
szynami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędzia-
mi pneumatycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z narzędziami pneumatycznymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z narzędzia ściernymi będącymi częściami 
maszyn, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z narzędzia 
ściernymi będącymi częściami maszyn, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze szlifierkami do obróbki za pomocą 
ściernic [maszyny], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze szlifierkami do obróbki za pomocą ściernic [maszyny], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściernicami [maszy-
nami], Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściernicami 
[maszynami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tarcza-
mi ściernymi do szlifierek elektrycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tarczami ściernymi do szlifierek elek-
trycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z głowicami 
kabli telefonicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z głowicami kabli telefonicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z izolowanymi złączami elektrycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z izolowanymi złączami 
elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kabla-
mi elektrycznymi do łączenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kablami elektrycznymi do łączenia, Usługi sprze-

daży hurtowej w związku z kablami elektrycznymi termood-
pornymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kablami 
elektrycznymi termoodpornymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kablami elektrycznymi połączeniowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kablami elektrycznymi 
połączeniowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ka-
blami elektrycznymi pośrednimi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z kablami elektrycznymi pośrednimi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kablami metalowymi [elek-
trycznymi], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kablami 
metalowymi [elektrycznymi], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kablami telekomunikacyjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kablami telekomunikacyjnymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z kablami uziemiającymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kablami uziemiają-
cymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lokalizatorami 
przewodów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lokali-
zatorami przewodów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z osłonami kabli [przewodami], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z osłonami kabli [przewodami], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przejściówkami/rozgałęziaczami 
do kabli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przej-
ściówkami/rozgałęziaczami do kabli, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z rurkami izolacyjnymi na kable elektrycz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rurkami izola-
cyjnymi na kable elektryczne, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami do diagnozowania instalacji elek-
trycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami do diagnozowania instalacji elektrycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wiązkami kablowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wiązkami kablowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze złączami do kabli 
elektrycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze złą-
czami do kabli elektrycznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze złączami gwintowanymi do kabli elektrycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze złączami 
gwintowanymi do kabli elektrycznych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze złączami kablowymi do kabli elektrycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze złączami 
kablowymi do kabli elektrycznych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z artykułami izolacyjnymi do użytku na koń-
cówkach kabli elektrycznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami izolacyjnymi do użytku na końców-
kach kabli elektrycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami izolacyjnymi do użytku na złączach kabli 
elektrycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami izolacyjnymi do użytku na złączach kabli elektrycz-
nych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z izolacją do ka-
bli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z Izolacją do kabli, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami izolacyj-
nymi do kabli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
teriałami izolacyjnymi do kabli, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z materiałami izolacyjnymi do celów elektrycz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami 
izolacyjnymi do celów elektrycznych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z osłonami izolacyjnymi na złącza kabli elek-
trycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z osłona-
mi izolacyjnymi na złącza kabli elektrycznych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z taśmami do izolacji elektrycznej, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z taśmami do izolacji 
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkanina-
mi termoodpornymi [do izolacji], Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z tkaninami termoodpornymi [do izolacji], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
do ochrony osobistej przed wypadkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony osobistej 
przed wypadkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
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z kaskami zabezpieczającymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kaskami zabezpieczającymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z goglami ochronnymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z goglami ochronnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z okularami ochronnymi 
do ochrony oczu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z okularami ochronnymi do ochrony oczu, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ochronnym obuwiem roboczym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochronnym obu-
wiem roboczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ochronnymi nakryciami głowy zapobiegającymi wypad-
kom lub urazom, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ochronnymi nakryciami głowy zapobiegającymi wypad-
kom lub urazom, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ochronnymi maskami na twarz do kasków ochronnych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochronnymi ma-
skami na twarz do kasków ochronnych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ubraniami ochronnymi przeciwko ura-
zom, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ubraniami 
ochronnymi przeciwko urazom, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z osłonami ochronnymi na twarz dla robotników, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z osłonami ochron-
nymi na twarz dla robotników, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odblaskowymi kamizelkami ochronnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odblaskowymi kamizelka-
mi ochronnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ochronnymi osłonami na twarz dla spawaczy, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z ochronnymi osłonami na twarz 
dla spawaczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kombi-
nezonami ochronnymi [przeciw wypadkom lub urazom], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kombinezonami 
ochronnymi [przeciw wypadkom lub urazom], Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z izolowaną odzieżą ochronną 
zabezpieczającą przed wypadkami lub urazami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z izolowaną odzieżą 
ochronną zabezpieczającą przed wypadkami lub urazami, 
Administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, 
Analizy kosztów, Prezentacje towarów i usług, 39 Logistyka 
transportu, Transport i dostawy towarów, Dostawa droga 
lądową, 42 Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunika-
cyjnego, Projektowanie i planowanie techniczne sieci tele-
komunikacyjnych, Konsultacje techniczne z zakresu rozwo-
ju produktu, Planowanie projektu, Doradztwo projektowe, 
Projektowanie konstrukcji, Projektowanie techniczne.

(210) 550554 (220) 2022 12 20
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Idealna DO PIECZENIA I SMAŻENIA MAŚLANY SMAK

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.18, 
25.05.02, 26.11.03, 26.11.12, 26.13.25, 26.04.06

(510), (511) 29 Mleko i wyroby z mleka, produkty mleczne, 
nabiał, tłuszcze jadalne, tłuszcze do smarowania, margaryna.

(210) 550572 (220) 2022 12 20
(731) KAYMAZ AGIT BERAT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GL LAS GARRAS FASHION

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, odzież damska, odzież męska, odzież 
młodzieżowa, odzież dziecięca i niemowlęca, obuwie, na-
krycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna 
nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizy-
towe, chusty, chustki, czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże, 
garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombi-
nezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje do maska-
rady, mundury, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, kap-
cie, okrycia wierzchnie, palta, pantofle domowe, peleryny, 
piżamy, stroje plażowe, podkoszulki, T-shirty, pończochy, 
prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy, legginsy, rękawiczki, 
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, szale, 
szelki do spodni, szlafroki, żakiety.

(210) 550608 (220) 2022 12 21
(731) OPTYKA OXYS SPÓŁKA JAWNA  

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02, 26.03.23
(510), (511) 5 płyny do pielęgnacji soczewek kontaktowych, 
9 soczewki kontaktowe.

(210) 550683 (220) 2022 12 21
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Doogy SZCZĘŚLIWY PIES

(531) 03.06.03, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt do-
mowych, Pożywienie dla zwierząt domowych, pożywienie 
dla psów i innych zwierząt, Proteiny dla zwierząt, suchary 
dla psów, Pokarm dla zwierząt, pokarm odżywczy, pokarm 
wzmacniający dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne, nieprzetworzone, Zioła ogrodowe 
świeże, Zarodki roślin, Otręby zbożowe.
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(210) 550689 (220) 2022 12 21
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA ZDRÓJ NATURALNA WODA MINERALNA 

NIEGAZOWANA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 25.01.05, 26.13.01
(510), (511) 32 Bezalkoholowe napoje w tym napoje gazo-
wane i niegazowane, Wody mineralne, Wody stołowe, Wody 
źródlane, Woda mineralna niegazowana, Napoje, zwłaszcza 
napoje chłodzące na bazie wody, Lemoniady, Napoje bezal-
koholowe, Drinki bezalkoholowe.

(210) 550709 (220) 2022 12 23
(731) BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA, S.L.,  

Palma de Mallorca, ES
(540) (znak słowny)
(540) Occidental Warsaw Powiśle
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi restau-
racji hotelowych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, Usługi restauracyjne świadczo-
ne przez hotele, Organizowanie posiłków w hotelach, Rezer-
wacje miejsc w hotelach.

(210) 550818 (220) 2022 12 23
(731) CIEŚLA ALEKSANDRA ZAWÓD BARBIERZ, 

Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAWÓD BARBIERZ  

BARBER SHOP / ZAWODBARBIERZ.PL

(531) 10.05.09, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 3 Kosmetyki do włosów, Kosmetyki męskie 
do brody: Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów 
do celów kosmetycznych, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
nie do celów medycznych, Preparaty do włosów, Produkty 
do układania włosów dla mężczyzn, Preparaty kosmetycz-
ne do włosów, Preparaty do układania i utrwalania włosów 
o długim działaniu, Kosmetyki do brody, w tym balsamy, olej-
ki, barwniki, farby, Preparaty do pielęgnacji i stylizacji brody, 
Preparaty do golenia brody, Kosmetyki do wąsów, w tym my-
dła, balsamy, olejki, barwniki, farby, Preparaty do pielęgnacji 

i stylizacji wąsów, Preparaty do stosowania przed goleniem 
brody, wąsów, włosów oraz po goleniu, Płyny kosmetycz-
ne przed goleniem brody, wąsów, włosów oraz po goleniu, 
Mydło do golenia w sztyftach [antyseptyczne], Kremy przed 
goleniem brody, wąsów, włosów oraz po goleniu, Ałun 
po goleniu [antyseptyczny], 44 Usługi salonów fryzjerskich, 
Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi w zakresie go-
lenia, konturowania, strzyżenia, trymowania, modelowania, 
pielęgnacji brody oraz wąsów, Stylizowanie brody, Stylizacja 
i układanie włosów, Odbudowa włosów, Uzupełnianie wło-
sów, Kuracje do włosów, brody, wąsów, Udzielanie informacji 
w dziedzinie stylizacji i pielęgnacji włosów, brody, wąsów, 
Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji i stylizacji włosów, 
brody, wąsów, Pielęgnacja skóry i brody.

(210) 550843 (220) 2022 12 29
(731) SEWERYN RADOSŁAW KONSULTING SZKOLENIA 

DORADZTWO, Wrocław; PŁOCH MARCIN 
DORADZTWO FARMAKOEKONOMICZNE, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bergamil

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Żywność dla niemowląt, Żywność dla dzieci i niemowląt, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 
Środki odkażające, środki sanitarne do celów medycznych, 
Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetycz-
ne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me-
dycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, Suplementy diety, Materiały dentystyczne 
do plombowania zębów, Wosk dentystyczny, Preparaty i arty-
kuły higieniczne, Środki owadobójcze, Fungicydy, Herbicydy.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 550850 (220) 2022 12 27
(731) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.05.01
(510), (511) 29 Substytuty nabiału, Substytuty serów, Sub-
stytuty jaj, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Substy-
tuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Bezmleczne sub-
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stytuty mleka, Roślinne substytuty mleka, Sfermentowane 
substytuty mleka, Mleko ryżowe [substytut mleka], Mleko so-
jowe [substytut mleka], Napoje na bazie soi stosowane jako 
substytuty mleka, Sztuczna śmietana [substytuty produktów 
mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Mleko 
z nasion konopi jako substytut mleka.

(210) 550853 (220) 2022 12 27
(731) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CAŁE NABIAŁO
(510), (511) 29 Substytuty nabiału, Substytuty serów, Sub-
stytuty jaj, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Substy-
tuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Bezmleczne sub-
stytuty mleka, Roślinne substytuty mleka, Sfermentowane 
substytuty mleka, Mleko ryżowe [substytut mleka], Mleko so-
jowe [substytut mleka], Napoje na bazie soi stosowane jako 
substytuty mleka, Sztuczna śmietana [substytuty produktów 
mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Mleko 
z nasion konopi jako substytut mleka.

(210) 550928 (220) 2022 12 29
(731) HOŁODOWSKA MAŁGORZATA STACJA BARBER, Pław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stacja BARBER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosme-
tyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyki do pielęgnacji urody, 
Kosmetyki upiększające, Kosmetyki nielecznicze, Maski ko-
smetyczne, Mleczka kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Ko-
smetyki do włosów, Kosmetyki do brwi, Balsamy do włosów, 
Toniki do włosów, Pianki do włosów, Pomady do włosów, 
Szampony do włosów, Balsamy do włosów, Płyny do wło-
sów, Kremy do włosów, Żele do włosów, Farby do włosów, 
Farby do brody, Barwniki do brody, Balsamy do brody, Olejki 
do brody, Preparaty do pielęgnacji brody, 41 Nauka fryzjer-
stwa, Seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, 
Usługi szkół pielęgnacji urody, Nauczanie w zakresie pielę-
gnacji urody, Szkolenia w zakresie kosmetyki i urody, Publi-
kacje on-line, 44 Usługi fryzjerskie, Usługi męskich salonów 
fryzjerskich, Fryzjerstwo męskie, Usługi barberów, Usługi pie-
lęgnacji wąsów i brody, Zabiegi pielęgnacji urody, Doradz-
two dotyczące urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świad-
czone przez uzdrowisko [spa], Usługi doradcze dotyczące 
kosmetyków, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Zabiegi 
kosmetyczne dla włosów, Usługi farbowania włosów, Styli-
zacja, układanie włosów, Implantacja (wszczepianie) włosów, 
Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Udzielanie informacji 
w dziedzinie stylizacji włosów.

(210) 550936 (220) 2022 12 29
(731) FIGARSKI DANIEL BLEIK LOGISTICK, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BLEIK CLUB AND RESTAURANT

(531) 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 41 Usługi klubów nocnych, Usługi klubów [ka-
baretowych], Usługi edukacyjne klubów, Usługi klubów 
komediowych, Usługi fitness klubów, Usługi klubów [dysko-
tek], Usługi klubów sportowych, Usługi klubowe [rozrywka], 
Usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], Usługi klubów zdrowia 
[fitness], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów 
zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi 
w zakresie klubów tańca, Usługi klubów zdrowia i sal gimna-
stycznych, Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywko-
wych, Zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, 
Udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usłu-
gi klubów książki udzielających informacji z zakresu książek, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwi-
czenia fizyczne], 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi barowe, Kawiarnie, Kafeterie, Bary szybkiej obsługi, 
Wynajmowanie sal na posiedzenia, Obsługa zbiorowych 
imprez w zakresie dostarczania jedzenia i napojów, Restau-
racje z grillem, Usługi restauracji libańskich, Dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracji hotelowych, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
restauracji washoku, Usługi restauracji azjatyckich, Restaura-
cje dla turystów, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi re-
stauracji fast-food, Usługi barów i restauracji, Udzielanie infor-
macji dotyczących restauracji, Usługi restauracji serwujących 
tempurę, Usługi restauracji sprzedających sushi, Rezerwacja 
stolików w restauracjach, Informacja o usługach restauracyj-
nych, Restauracje oferujące dania na wynos, Dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi w zakresie restaura-
cji [brasserie], Udostępnianie opinii na temat restauracji, Re-
stauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Usługi 
restauracji z daniami ramen, Usługi rezerwacji miejsc w re-
stauracjach, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi agencji w zakresie re-
zerwacji restauracji, Zapewnianie żywności i napojów w re-
stauracjach, Udostępnianie opinii na temat restauracji i ba-
rów, Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon 
i soba, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się 
na oczach klientów, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie 
w żywność], Usługi klubów w zakresie dostarczania żywno-
ści i napojów.

(210) 550960 (220) 2022 12 30
(731) ITV Studios Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) UGOTOWANI W PARACH

(531) 27.05.01, 11.01.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Kinematograficzne i fotograficzne filmy, Na-
grania audio i wideo, Taśmy audio, płyty kompaktowe audio 
i kasety video, Urządzenia do rejestrowania, transmisji lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, Gry wideo i komputero-
we, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
do urządzeń komórkowych, smartfonów, komputerów 
przenośnych [podręcznych], komputerów osobistych, kon-
sol, tabletów i odtwarzaczy mediów, Platformy oprogramo-
wania komputerowego, zawierające aplikacje z elementami 
funkcjonalnymi i graficznymi, Oprogramowanie gier, zakła-
dów, gier i zakładów online, Oprogramowanie do użycia 
w zakresie wirtualnej rzeczywistości, rozszerzonej rzeczywi-
stości, mieszanej rzeczywistości, weryfikacji tożsamości, 
platform internetowych i tworzenia niezależnej tożsamości 
elektronicznej, Oprogramowanie do tworzenia, produkcji 
i modyfikacji animowanych i nieanimowanych cyfrowych 
projektów, postaci, awatarów, nakładek i skórek cyfrowych 
do dostępu i wykorzystania w środowiskach internetowych, 
w wirtualnych środowiskach internetowych oraz wirtual-
nych środowiskach rzeczywistości rozszerzonej, Oprogra-
mowanie umożliwiające przesyłanie, pobieranie, rejestro-
wanie, upublicznianie, pokazywanie, edytowanie, granie, 
transmitowanie strumieniowe, przeglądanie, prowadzenie 
podglądu, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie, udostęp-
nianie, manipulowanie, dystrybucję, publikowanie, odtwa-
rzanie mediów elektronicznych, treści multimedialnych, wi-
deo, filmów, rysunków, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
tworzonych przez użytkownika, treści audio i informacji 
przez Internet lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne, 
Muzyka cyfrowa (do pobrania z Internetu), Osłony na telefo-
ny komórkowe, Interaktywne dyski kompaktowe, Dyski 
CDROM, DVD i optyczne dyski pamięci, Urządzenia 
do smartfonów oraz związane z nimi oprogramowanie, 
Urządzenia do telefonów WAP oraz związane z nimi opro-
gramowanie, Wirtualne dobra do pobrania do użytku 
w wirtualnych światach, a mianowicie programach kompu-
terowych przedstawiających obuwie, odzież, nakrycia gło-
wy, artykuły optyczne, strój kąpielowy, torby, dzieła sztuki, 
zabawki, gry, kosmetyki, przybory toaletowe, perfumy, bu-
telki na wodę i ręczniki do użytku online i w wirtualnych 
światach online, Cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie będą-
ce materiałami cyfrowymi, Cyfrowe tokeny będące cyfrowy-
mi materiałami, Niewymienialne tokeny (NFT) będące cyfro-
wymi materiałami, Publikacje elektroniczne do pobrania 
z zakresu oprogramowania komputerowego, metawersum, 
rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości, mie-
szanej rzeczywistości, niewymienialnych tokenów (NFT), 
niezależnej tożsamości elektronicznej i gier online, Magnesy 
dekoracyjne na lodówki, Przenośne odtwarzacze multime-
dialne, E-booki, Słuchawki (zakładane na głowę), Podcasty 
(do pobrania), Komponenty i części do wszystkich wyżej 
wymienionych towarów, Wagi kuchenne, Urządzenia 
do ważenia do użycia w kuchni, Elektroniczne urządzenia 
pomiarowe do monitorowania warunków i temperatury 

wewnątrz pieców, 16 Książki, Materiały drukowane, Periody-
ki [czasopisma], Monografie, Fotografie, Broszury, Kalenda-
rze, Pamiętniki, dzienniki, Czasopisma [periodyki], Afisze, 
plakaty, Materiały piśmienne, Bloczki notatnikowe, Notatniki 
[notesy], zeszyty, Książki adresowe, Organizery osobiste, Al-
bumy na fotografie, Kartony na prezenty, Artykuły biurowe, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), Pióra i długopisy, Ołówki, Gumki do ścierania, Kartki 
z życzeniami, Materiały przeznaczone dla artystów, Pędzle, 
Karty pocztowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Kar-
ty zdrapki, Książki dotyczące przepisów, gotowania, żywno-
ści, napojów, telewizyjnego reality show o gotowaniu, Mate-
riały drukowane, a mianowicie książki, artykuły, czasopisma 
[periodyki] z zakresu przepisów kulinarnych, gotowania, 
żywności, napojów, telewizyjnego reality show o gotowa-
niu, Książki kucharskie, Drukowane materiały instruktażowe 
i dydaktyczne dotyczące gotowania, Drukowane karty 
na przepisy i książki kucharskie, 41 Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywko-
we w formie wirtualnej rzeczywistości i usługi w zakresie 
interaktywnych gier, Usługi gier online w wirtualnej i rozsze-
rzonej rzeczywistości, Produkcja, wydawanie i syndykacja 
gier wideo online, nagrań dźwiękowych i nagrań wideo, 
wszystkie usługi dostarczane online, Zapewnianie gier i gier 
wideo, nie do pobrania, poprzez forum internetowe, Usługi 
rozrywkowe świadczone w ramach metawersum, a miano-
wicie zapewnianie dostępnego online, nic wymagającego 
pobierania, wirtualnego obuwia, odzieży, nakryć głowy, ar-
tykułów optycznych, strojów kąpielowych, toreb, dzieł sztu-
ki, zabawek, gier, kosmetyków, przyborów toaletowych, per-
fum, butelek na wodę i ręczników, cyfrowych animowanych 
i nieanimowanych projektów i postaci, awatarów, cyfro-
wych nakładek i skórek do użytku w środowiskach wirtual-
nych, Hazard, Usługi hazardowe online, Usługi w zakresie 
gier elektronicznych i hazardu, online, w sieciach społecz-
nościowych lub za pośrednictwem światowej sieci kompu-
terowej, Informacje dotyczące rozrywki, gier wideo i gier 
komputerowych, dostępne online z komputerowej bazy 
danych, Internetu, metawersum lub przez satelitę komuni-
kacyjnego, mikrofale lub inne nośniki elektroniczne, cyfro-
we lub analogowe, Organizacja, produkcja i prezentacja wy-
darzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym lub rozryw-
kowym, Organizacja, produkcja i prezentacja konkursów, 
zawodów, gier, teleturniejów, quizów, wystaw, wirtualnych 
przedstawień i wirtualnych społecznych imprez o charakte-
rze rozrywkowym, Organizacja, produkcja i prezentacja po-
przez transmisję strumieniową na żywo imprez o charakte-
rze rozrywkowym, Usługi rozrywkowe i edukacyjne poprzez 
wysyłanie, pobieranie, przechwytywanie, umieszczanie, 
pokazywanie, edytowanie, odtwarzanie, przesyłanie stru-
mieniowe, przeglądanie, podglądanie, wyświetlanie, ozna-
czanie, blogowanie, udostępnianie, manipulowanie, rozpo-
wszechnianie, publikowanie, powielanie mediów elektro-
nicznych, treści multimedialnych, filmów wideo, filmów, ry-
sunków, obrazów, tekstów, zdjęć, gier, treści tworzonych 
przez użytkowników, treści audio oraz informacji za pośred-
nictwem Internetu lub innych sieci komputerowych i komu-
nikacyjnych, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem 
podcastów, Publikowanie oprogramowania do gier online 
i gier wideo nie do pobrania, online albo za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, Usługi informacyjne i dorad-
cze dotyczące wszystkich wymienionych powyżej usług, 
Usługi rozrywkowe w formie programów telewizyjnych, 
programów kablowych, satelitarnych i internetowych, Pro-
dukcja i prezentacja programów telewizyjnych, widowisk, 
filmów, wideo i DVD, Produkcja i prezentacja programów 
telewizyjnych, kablowych, satelitarnych i internetowych, 
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Produkcja, prezentacja, dystrybucja, syndykacja, tworzenie 
sieci i wypożyczanie programów telewizyjnych, kablowych, 
satelitarnych i internetowych, filmów, nagrań dźwiękowych, 
nagrań wideo i DVD, Usługi w zakresie edukacji dotyczące 
rozrywki, Informacja o rozrywce lub edukacji, zapewniana 
online z komputerowej bazy danych lub Internetu lub 
za pomocą satelitów komunikacyjnych, mikrofal lub innych 
elektronicznych, cyfrowych lub analogowych nośników, Za-
pewnianie teleturniejów, Telewizyjne usługi rozrywkowe 
z telefonicznym udziałem publiczności, Rozrywka interak-
tywna przeznaczona do użytku z telefonem komórkowym, 
Zapewnienie dostępnych online, nie do pobrania, klipów 
wideo i innych multimedialnych treści cyfrowych zawierają-
cych dźwięk, wideo, grafikę i/lub tekst z trwającego serialu 
telewizyjnego lub innej telewizyjnej audycji cyklicznej lub 
z nimi związanych, Zapewnienie informacji o rozrywce 
za pośrednictwem strony internetowej, Opracowywanie 
i produkcja koncepcji teleturniejów lub widowisk w radiu 
i telewizji, w tym formatów, Organizacja, produkcja i prezen-
tacja wydarzeń w celach edukacyjnych, kulturalnych lub 
rozrywkowych, Organizacja, produkcja i prezentacja konkur-
sów, zawodów, gier, teleturniejów, quizów, dni zabawy, wy-
staw, pokazów, przedstawień objazdowych, imprez insceni-
zowanych, przedstawień teatralnych, koncertów, występów 
na żywo i imprez z udziałem publiczności, Usługi parków 
rozrywki i salonów gier, Usługi w zakresie parków tematycz-
nych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Usłu-
gi parków rozrywki, Usługi parków rozrywki, Usługi rozryw-
kowe w postaci przedstawień teatralnych, muzycznych, ko-
mediowych na żywo lub gier wirtualnych, Zapewnienie gier 
internetowych, Udostępnianie wideo z Internetu, Usługi gier 
online i hazardu, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
wszystkich wskazanych wyżej usług, Organizacja, produkcja 
i prezentacja imprez w celach edukacyjnych, kulturalnych 
lub rozrywkowych, Pokazy gotowania, Edukacja i szkolenia 
związane z żywnością i gotowaniem, Organizacja kursów go-
towania, Organizacja konkursów lub zawodów kulinarnych.

(210) 550966 (220) 2023 01 02
(731) CZAJKOWSKI PAWEŁ, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PT INVEST

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), Klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczo-
nych do przetwarzania danych, 37 Instalowanie, konser-
wacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja  
i klimatyzacja).

(210) 551022 (220) 2023 01 03
(731) NOWICKI MICHAŁ VET4PET KLINIKA 

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

(540) VET4PET

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 24.13.01, 03.01.16, 
03.01.24

(510), (511) 10 Aparatura i narzędzia weterynaryjne, Urzą-
dzenia i przyrządy weterynaryjne, 44 Stomatologia wetery-
naryjna, Usługi weterynaryjne, Usługi chirurgów weterynarzy, 
Weterynaryjne usługi doradcze, Usługi chirurgii weterynaryj-
nej, Chirurgia weterynaryjna, Wypożyczanie instrumentów 
weterynaryjnych, Dostarczanie informacji weterynaryjnych, 
Usługi weterynaryjne i rolnicze, Udzielanie informacji doty-
czących usług weterynaryjnych, Specjalistyczne doradztwo 
w zakresie usług weterynaryjnych, Usługi informacyjne do-
tyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, 
Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu 
farmaceutycznego, Usługi informacji weterynaryjnej świad-
czone za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie higie-
ny i urody dla ludzi.

(210) 551048 (220) 2023 01 04
(731) STĘCLIK ALBERT DZIADEK DO ORZECHÓW, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DZIADEK DO ORZECHÓW
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Agencje reklamowe, Reklama, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, Planowanie strategii marketingo-
wych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości kor-
poracyjnej i tożsamości marki, Usługi public relations, Usługi 
copywriterskie, Telemarketing, Marketing cyfrowy, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama ko-
respondencyjna, Projektowanie materiałów reklamowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja reklam tele-
wizyjnych i radiowych, Wynajem materiałów reklamowych, 
Produkcja filmów reklamowych, Dystrybucja materiałów re-
klamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodat-
ków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, Udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wyna-
jem bilbordów reklamowych, Rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w za-
kresie wystaw i prezentacji produktów, Kampanie marke-
tingowe, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Badania 
rynku i badania marketingowe, Badania w zakresie reklamy, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Informacja lub 
badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, 
Doradztwo w zakresie marketingu, Wyszukiwanie informa-
cji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, Edycja postprodukcyjna reklam, Skomputeryzowana 
edycja tekstów.
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(210) 551103 (220) 2023 01 07
(731) TREBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) TREBUD
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi budowlane i kon-
strukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi 
doradztwa budowlanego, Usługi budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie bu-
dowania na potrzeby przemysłu, Wynajem sprzętu budow-
lanego, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, 
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usuwanie 
gruzu z budynków [usługi budowlane], 40 Usługi spawalni-
cze, Lutowanie, Obróbka metali.

(210) 551139 (220) 2023 01 05
(731) PRONEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Proneko

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
07.01.08, 07.01.24

(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkalnych 
i komercyjnych, 36 Wynajem nieruchomości, organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, Zarządzanie nierucho-
mościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, Usługi w zakresie nierucho-
mości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, 37 Budowanie domów, Budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane, Budowa 
bloków mieszkalnych.

(210) 551140 (220) 2023 01 05
(731) PRONEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Proneko

(531) 29.01.13, 07.01.08, 07.01.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.08, 
26.01.09, 26.01.10, 26.01.11, 26.01.12, 26.01.16, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.12, 26.03.04, 26.03.23, 
26.04.04, 26.04.09, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 26.05.12, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17

(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkalnych 
i komercyjnych, 36 Wynajem nieruchomości, Organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, Zarządzanie nierucho-
mościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, Usługi w zakresie nierucho-
mości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, 37 Budowanie domów, Budowa budynków miesz-

kalnych i komercyjnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane, Budowa 
bloków mieszkalnych.

(210) 551143 (220) 2023 01 05
(731) PRONEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Proneko

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.08, 26.01.10, 
26.01.11, 26.01.12, 26.01.16, 26.03.04, 26.03.23, 26.04.04, 
26.04.09, 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 26.05.12, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkalnych 
i komercyjnych, 36 Wynajem nieruchomości, Organizowanie 
najmu nieruchomości na wynajem, Zarządzanie nierucho-
mościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Wycena 
i zarządzanie nieruchomościami, Usługi w zakresie nierucho-
mości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży 
i wynajmu budynków, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, 37 Budowanie domów, Budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane, Budowa 
bloków mieszkalnych.

(210) 551210 (220) 2023 01 10
(731) RYBKA MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANOSIKOWA KOMPANIA JANOSIKOWE JASNE

(531) 02.01.01, 02.01.04, 14.07.02, 26.11.06, 26.01.06, 26.01.10, 
26.01.12, 26.01.16, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12, 02.09.12, 26.03.04, 
26.03.06

(510), (511) 32 Piwo, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż on-line piwa, usługi pośrednictwa w han-
dlu, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, badania opinii publicz-
nej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, reklama, usługi marketingowe, 
usługi lobbingu handlowego, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, organizowanie targów handlowych, 
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, doradztwo w zakresie strategii komu-
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nikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, zapewnienie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 551219 (220) 2023 01 10
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SONOL ZAJADY
(510), (511) 3 Kosmetyki ochronne, Kosmetyki do pielęgna-
cji, preparaty do higieny, 5 Preparaty farmaceutyczne, pre-
paraty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, 
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, Plastry do celów 
medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów 
medycznych, Środki i preparaty higieniczne do celów me-
dycznych, Suplementy diety, żywność dietetyczna do celów 
medycznych, żywność do celów medycznych.

(210) 551240 (220) 2023 01 11
(731) NAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) NAC - Jeden akumulator wiele możliwości
(510), (511) 7 Brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, 
Elektronarzędzia, Miniaturowe elektronarzędzia, Miniaturowe 
elektronarzędzia stanowiące części zestawów, Piły do cięcia 
płytek [elektronarzędzia], Piły o napędzie innym niż ręczny, 
Wiertarki o napędzie innym niż ręczny, Elektryczne maszyny 
do wiercenia, Elektryczne maszyny do ścinania, Elektryczne 
nożyczki do drewna, Frezarki, Frezarki do drewna, Frezarki 
do gwintów [narzędzia elektryczne], Frezarki do kluczy, Fre-
zarki do nawierzchni [maszyny], Frezarki [do obróbki metalu], 
Maszyny do cięcia, Maszyny do cięcia [do obróbki metalu], 
Maszyny do cięcia drewna na wióry, Maszyny do cięcia dru-
tu, Maszyny do cięcia gazowego, Maszyny do cięcia gumy, 
Maszyny do cięcia kamienia, Maszyny do cięcia metali, Ma-
szyny do cięcia metalu, Maszyny do cięcia na wióry, Maszyny 
do cięcia narzędzi, Maszyny do cięcia opon, Maszyny do cię-
cia plazmowego, Maszyny do cięcia płyt, Maszyny do cięcia 
prętów zbrojeniowych, Maszyny do cięcia przy użyciu sza-
blonów [inne niż do użytku biurowego], Maszyny do cięcia 
rur, Maszyny do cięcia taśm, Maszyny do cięcia włókien, Ma-
szyny do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny do perforo-
wania [do obróbki metali], Maszyny do perforowania, inne 
niż do użytku biurowego, Maszyny do szlifowania [do obrób-
ki drewna], Maszyny do szlifowania drewna, Maszyny do szli-
fowania [elektryczne], Maszyny do szlifowania kształtowego, 
Maszyny do szlifowania ostrzy, Maszyny do piaskowania, 
Narzędzia do przebijania otworów [elektryczne], inne niż 
do użytku biurowego, Narzędzia elektryczne do polerowa-
nia, Narzędzia ścierne będące częściami maszyn, Narzędzia 
ścierne do użytku z maszynami, Narzędzia ścierne obroto-
we w kształcie tarczy [maszyny], Narzędzia szlifierskie [czę-
ści do maszyn], Narzędzia szlifierskie do szlifierek, Narzędzia 
szlifierskie [maszyny lub części maszyn], Narzędzia szlifierskie 
z kołem zębatym stożkowym, Narzędzia tnące z napędem 
elektrycznym, Noże (części do maszyn), Noże do maszyn, 
Noże do wycinania kształtów do frezarek [maszyny], Noże 
elektryczne, Noże elektryczne i ostrzarki do noży, Noże obro-
towe do metalu [części maszyn], Noże obrotowe do metalu 
[maszyny], Nożyce do blach [maszyny], Nożyce elektryczne, 
Nożyce mechaniczne [maszyny], Nożyce ręczne, elektryczne, 
Nożyczki elektryczne, Obrabiarki do cięcia, Obcinarki do siat-
ki drucianej [maszyny], Obrabiarki do frezowania, Ostrzarki 
zasilane elektrycznie, Piły elektryczne, Piły silnikowe, Piły 
z napędem mechanicznym, Pilarki do drewna, Pilniki [narzę-

dzia obsługiwane elektrycznie], Piaskarki elektryczne, Pogłę-
biacze stożkowe [narzędzia elektryczne], Polerki elektryczne, 
Polerki [narzędzia elektryczne], Przecinaki zasilane prądem, 
Przecinaki do szkła napędzane elektrycznie, Przecinarki 
[obrabiarki], Przyrządy do ścinania (elektryczne), Przyrządy 
do ścinania obsługiwane ręcznie, Przyrządy tnące kosiarki 
[części do maszyn], Strugarki do drewna, Strugarki elektrycz-
ne, Strugarki [maszyny], Strugarki poprzeczne [elektryczne], 
Strugarki wzdłużne, Strugarki wzdłużne [do obróbki metalu], 
Szlifierki, Szlifierki do ceramiki i metalu, Szlifierki do łańcu-
chów, Szlifierki do narzędzi tnących, Szlifierki [do obróbki 
metalu], Szlifierki do obróbki za pomocą ściernic [maszyny], 
Szlifierki do otworów, Szlifierki do przeszlifowywania kra-
wędzi narzędzi, Szlifierki do wykańczania zarysu ewolwen-
towego, Szlifierki jako narzędzia z napędem elektrycznym, 
Szlifierki kątowe, Szlifierki [maszyny], Szlifierki obrotowe, Szli-
fierki odśrodkowe, Szlifierki oscylacyjne, Szlifierki oscylacyjne 
[maszyny], Szlifierki podłogowe, Szlifierki precyzyjne, Szlifier-
ki [ręczne, obsługiwane elektrycznie], Szlifierki rotacyjne, Szli-
fierki śrubowe, Szlifierki wibracyjne, Szlifierki z przekładniami 
kątowymi z kołami o zębach krzywoliniowych, Szydła [na-
rzędzia elektryczne], Tarcze tnące do użytku z narzędziami 
elektrycznymi, Tarcze ścierne do użytku z narzędziami elek-
trycznymi, Tarcze ścierne do szlifierek sterowanych elektrycz-
nie, Tarcze lamelowe do szlifierek elektrycznych, Urządzenia 
do cięcia wzdłużnego tworzyw sztucznych, Urządzenia 
do piaskowania [oczyszczania powierzchni strumieniem pia-
sku], Urządzenia do wyrównywania powierzchni, Urządzenia 
do zdzierania farby [maszyny], Urządzenia przekłuwające, 
Urządzenie do wykańczania metali [maszyny], Wielowrze-
cionowe głowice wiertarek [części maszyn], Wielowrzecio-
nowe głowice świdrów [części maszyn], Wielowrzecionowe 
głowice wiertarek [maszyny], Wielowrzecionowe głowice 
świdrów [maszyny], Wiertarki elektryczne, Wiertarki lase-
rowe do obróbki kamienia, Wiertarki [narzędzia elektrycz-
ne], Wiertła ze standardowym chwytem [maszyny], Wiertła 
ze standardowym chwytem [części maszyn], Wkładki ścierne 
do użytku z maszynami, Wkładki tnące [części do maszyn], 
Zautomatyzowane dziurkarki elektryczne, Zrobotyzowane, 
elektryczne wiertarki ręczne, Zrobotyzowane urządzenia 
elektryczne do cięcia łukowego, Maszyny, obrabiarki oraz 
narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do moco-
wania i łączenia, Elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, 
Elektryczne narzędzia ręczne, Elektryczne przyrządy do wy-
ciągania gwoździ, Elektryczne pistolety do uszczelniania, 
Mieszarki elektryczne, Narzędzia elektryczne, Narzędzia 
elektryczne do użytku w rzeźbieniu w lodzie, Narzędzia hy-
drauliczne, Narzędzia mechaniczne, Narzędzia napędzane 
elektrycznie, Narzędzia napędzane mechanicznie, Narzędzia 
napędzane silnikowo, Narzędzia obsługiwane mechanicz-
nie, Narzędzia obrotowe [maszyny], Narzędzia podręczne 
mechaniczne, Narzędzia podręczne z napędem elektrycz-
nym, Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Narzę-
dzia ręczne o napędzie mechanicznym, Narzędzia ręczne 
obsługiwane mechanicznie, Narzędzia ręczne z napędem 
elektrycznym, Przedłużenia do narzędzi elektrycznych, Prze-
dłużacze do narzędzi o napędzie elektrycznym, Obrotowe 
maszyny elektryczne, Przenośne narzędzia elektryczne, 
Przyrządy elektryczne do mieszania płynów, Ręczne narzę-
dzia bezprzewodowe z napędem elektrycznym, Dmuchawy 
elektryczne, Dmuchawy powietrzne, 8 Narzędzia rolnicze, 
ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Narzędzia ręczne 
budowlane, do naprawy i konserwacji, Drążki teleskopowe 
do narzędzi ręcznych, Narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie 
obsługiwane), Narzędzia ręczne, Narzędzia ręczne do usuwa-
nia krzyżyków glazurniczych, Narzędzia ręczne o napędzie 
ręcznym, Narzędzie ręczne do użytku w rzeźbieniu w lo-
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dzie, Nożyce, Nożyce [narzędzia obsługiwane ręcznie], No-
życe uniwersalne, Torby na narzędzia przypinane do pasów 
na narzędzia, Torby na narzędzia [wyposażone].

(210) 551251 (220) 2023 02 13
(731) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIKA WODA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 
03.04.18, 03.04.24, 03.04.26, 06.01.02, 06.01.04, 
06.19.05, 06.19.13

(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe.

(210) 551291 (220) 2023 01 13
(731) ŚWITOŃ PAWEŁ 1.MAXIMA 2.EXPRESS,  

Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTYK maXima

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Roztwory do płukania soczewek kontakto-
wych, Roztwory do sterylizacji soczewek kontaktowych, roz-
twory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, roztwory na-
wilżające do soczewek kontaktowych, krople do oczu, płyny 
do przemywania oczu, 9 Wyroby optyczne, okulary, okulary 
przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, 
okulary pływackie, oprawki do okularów, szkła do okularów, 
szkła korekcyjne, szkła kontaktowe, soczewki kontaktowe, so-
czewki optyczne, etui do okularów, pojemniki na szkła kon-
taktowe, nakładki do okularów, noski do okularów, łańcuszki 
i sznurki do okularów, osłony boczne do okularów, części 
do okularów, 35 Usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej 
w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych 
oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: 
roztwory do płukania i sterylizacji soczewek kontaktowych, 
roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, roztwory 
nawilżające do soczewek kontaktowych, krople do oczu, pły-
ny do przemywania oczu, wyroby optyczne, okulary, okulary 
przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, 
okulary pływackie, oprawki do okularów, szkła do okularów, 
szkła korekcyjne, szkła kontaktowe, soczewki kontaktowe, so-
czewki optyczne, etui do okularów, pojemniki na szkła kon-
taktowe, nakładki do okularów, noski do okularów, łańcuszki 

i sznurki do okularów, osłony boczne do okularów, części 
do okularów, 37 Usługi naprawy i konserwacji okularów, 
44 Usługi okulistyczne, usługi optometryczne, dopasowy-
wanie okularów, dopasowywanie soczewek optycznych.

(210) 551294 (220) 2023 01 13
(731) SUGARFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 03.05.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Perfumy, Woda toaletowa, Kosmetyki, Dez-
odoranty, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do ką-
pieli, Zestawy kosmetyków, Balsamy do ciała, Szampony, 
Żele oczyszczające, Szampony do włosów, Mgiełki do ciała,  
5 Suplementy diety, Batony zawierające suplementy od-
żywcze, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 9 Ochronne 
kaski sportowe, Okulary przeciwsłoneczne, Słuchawki bez-
przewodowe, Gogle zimowe, Gogle do celów sportowych,  
14 Zegarki sportowe, Zegarki, Zegarki damskie, Biżuteria, 
18 Sportowe torby, Torby sportowe, Plecaki sportowe, To-
rebki-worki, Kufry i walizki, Walizki podróżne, Torby podróż-
ne, Kosmetyczki, Torby plażowe, Torby na odzież sportową, 
Walizki, Odzież dla zwierząt, Portfele, Torby na ubrania, To-
rebki damskie, Parasole plażowe, Torby na obuwie, 21 Butelki 
na wodę, Butelki shakery sprzedawane puste, Butelki do wie-
lokrotnego użytku, 24 Ręczniki, Ręczniki plażowe, 25 Leggin-
sy, Komplety sportowe, Spodnie sportowe, Szorty sportowe, 
Staniki sportowe, Kurtki sportowe, Czapki sportowe, Skarpet-
ki sportowe, Bluzy sportowe, Buty sportowe, Stroje sportowe, 
Płaszcze sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Biustonosze 
sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule sportowe pochła-
niające wilgoć, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Stroje 
plażowe, Rękawiczki dla rowerzystów, Buty do jogi, Spodnie 
do jogi, Odzież, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Kurtki dre-
sowe, Bluzy dresowe, Spodnie dresowe, Topy do biegania, 
Buty do biegania, Odzież do biegania, Komplety do biegania 
[odzież], Czapki dziane, Czapki z daszkiem, Czepki kąpielo-
we, Daszki przeciwsłoneczne, Opaski na głowę, Japonki, 
Kalosze [obuwie], Śniegowce, Tenisówki, Bluzy polarowe, 
Kamizelki, Kurtki, Swetry, Rękawiczki bez palców, Kostiumy 
kąpielowe, Kapelusze, Odzież gimnastyczna, Topy sportowe 
do rozgrzewki, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki bez rę-
kawów, Kombinezony, 27 Maty gimnastyczne, Maty do jogi,  
28 Artykuły sportowe, Bloczki do jogi, Deskorolki, Sprzęt 
do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Artykuły gimna-
styczne i sportowe, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje dla 
sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, 
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, 35 Usługi skle-
pów detalicznych online obejmujące odzież, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z waliz-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
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Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie sklepów deta-
licznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży.

(210) 551295 (220) 2023 01 12
(731) SLAVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji twarzy 
i ciała, kosmetyki do stóp, dezodorant do stóp, preparaty 
do pielęgnacji stóp, spray chłodzący do nóg, 35 Sprzedaż 
wymienionych towarów: kosmetyki, kosmetyki do pielęgna-
cji twarzy i ciała, kosmetyki do stóp, dezodorant do stóp, pre-
paraty do pielęgnacji stóp, spray chłodzący do nóg.

(210) 551322 (220) 2023 01 13
(731) RUDNIAK AGNIESZKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GET20 EMSTRAINING

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań 
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi foto-
graficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi spor-
towe i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie przedstawień 
na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiekta-
mi dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Administrowanie 
[organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie 
[organizacja] działalnością kulturalną, Akredytacja [certy-
fikacja] osiągnięć edukacyjnych, Akredytacja kompetencji 
zawodowych, Akredytacja usług edukacyjnych, Biura re-
zerwacji w zakresie rozrywki, Chronometraż imprez sporto-
wych, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradz-
two w zakresie treningu fizycznego, Dostarczanie informa-
cji na temat aktywności sportowych, Dostarczanie sprzętu 
sportowego, Edukacja sportowa, Fitness kluby, Gimnastyka 
(Instrukcje -), Informacje na temat sportu, Instruktaż fitness 
do gry w golfa, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, Instruktaż w zakre-
sie gimnastyki, Instruktaż w zakresie sportów zimowych, 
Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Kultura fi-
zyczna, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, 
Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Nadzo-
rowanie ćwiczeń fizycznych, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, 
Nauka pilatesu, Nauka w zakresie sportu, Obozy sportowe, 
Obozy sportowe (Organizowanie -), Obsługa obiektów 
sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 

sportowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, 
Organizacja imprez sportowych, Organizowanie i zarządza-
nie imprezami sportowymi, Organizowanie imprez i zawo-
dów sportowych, Organizowanie konkursów sportowych, 
Organizowanie turniejów sportowych.

(210) 551391 (220) 2023 01 16
(731) MEDILAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki 
dla dzieci, Olejki do celów kosmetycznych, Preparaty ko-
smetyczne do twarzy, Chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Nawilżane 
chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Żel z alo-
esem do celów kosmetycznych, Kosmetyki upiększające, 
Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki w postaci kremów, Ko-
smetyki do pielęgnacji urody, Nawilżane odświeżające chu-
steczki kosmetyczne, Kremy i balsamy kosmetyczne, Ko-
smetyki do stosowania na skórę, Opakowania uzupełniają-
ce do dozowników kosmetyków, Kremy do twarzy i ciała 
[kosmetyki], Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznico-
we, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosme-
tycznych, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do pielę-
gnacji zębów, Mydło pielęgnacyjne, Dezodoranty do pielę-
gnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów 
medycznych, Żele do masażu, inne niż do celów medycz-
nych, Mydła i żele, Żele pod prysznic, Żele do użytku ko-
smetycznego, Żel do kąpieli, Żel po goleniu, Żele do gole-
nia, Kremowe mydło do ciała, Opakowania uzupełniające 
do dozowników, zawierające mydło do rąk, Kremy ochron-
ne, Mydło do skóry, 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptycz-
ne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Środki dezynfekujące 
do użytku domowego, Płyny dezynfekujące [inne niż my-
dło], Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki 
dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, Środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące, któ-
rymi nasączane są chusteczki, Ściereczki do czyszczenia 
nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicz-
nych, Mydła dezynfekujące, Preparaty higieniczne do stery-
lizacji, Środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi 
chirurgicznych, Preparaty do sterylizacji, Środki do steryli-
zacji, Roztwory do sterylizacji, Sterylne roztwory do celów 
medycznych, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
Środki odkażające, Preparaty odkażające stosowane w szpi-
talach, Środki odkażające do przyrządów i aparatury me-
dycznej, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkaża-
nia skóry, Środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów 
stomatologicznych, Opatrunki odkażające, Waciki odkaża-
jące, Chusteczki odkażające, Środki odkażające do użytku 
domowego, Substancje sterylizujące, Produkty sterylizują-
ce do przemywania, Plastry, opatrunki, Bandaże uciskowe 
[opatrunki], Bandaże elastyczne [opatrunki], Materiały 
na opatrunki, Płynne opatrunki w sprayu, Medyczne opa-
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trunki do ran, Antyseptyczne opatrunki w płynie, Opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, 11 Urządze-
nia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Urządzenia 
do dezynfekcji, Urządzenie dezynfekujące do celów me-
dycznych, Dozowniki środków dezynfekujących do łazie-
nek, Przenośna aparatura służąca do odkażania, Wolnosto-
jące przenośne prysznice odkażające, Komory służące 
do odkażania, Urządzenia do odkażania, Dozowniki środ-
ków odkażających w toaletach, Sterylizatory, Urządzenia 
sterylizujące, Sterylizatory parowe, Sterylizatory ultrafioleto-
we, Instalacje do sterylizacji, Urządzenia do sterylizacji, Apa-
raty do sterylizacji, Autoklawy do sterylizacji, Przenośne 
sterylizatory parowe, Sterylizatory do instrumentów me-
dycznych, Sterylizatory do przyrządów chirurgicznych, Ste-
rylizatory do celów domowych, Sterylizatory do celów 
przemysłowych, Sterylizatory do celów medycznych, Stery-
lizatory do użytku laboratoryjnego, Sterylizatory do narzę-
dzi chirurgicznych, Przenośne urządzenia sterylizujące 
na parę, Urządzenia do sterylizacji ultrafioletem [urządzenia 
do uzdatniania wody], Autoklawy elektryczne do użytku 
w sterylizacji, Autoklawy do sterylizacji do użytku medycz-
nego, Urządzenia do sterylizacji do użytku medycznego, 
Sterylizatory parowe do celów medycznych, Sterylizatory 
parowe do użytku laboratoryjnego, Sterylizatory parowe 
do celów przemysłowych, Sterylizatory parowe do celów 
domowych, Sterylizatory [nie do użytku medycznego], 
Urządzenia sterylizujące do instrumentów medycznych, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami hi-
gienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem medycznym, Usługi sklepów detalicznych  
online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgna-
cyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie 
następujących towarów: rękawiczki ochronne do celów 
medycznych, jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicz-
nych, podkłady zapobiegające odleżynom, maski na twarz 
do użytku medycznego, maski na twarz do użytku me-
dycznego dla ochrony przeciwbakteryjnej, maski medycz-
ne, maski chirurgiczne, maski sanitarne do celów medycz-
nych, kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki i prepara-
ty kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla dzie-
ci, olejki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne 
do twarzy, chusteczki nasączane preparatami kosmetycz-
nymi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, ko-
smetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji ciała, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w zakresie następujących towarów: nawilżane 
chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, żel z alo-
esem do celów kosmetycznych, kosmetyki upiększające, 
kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki w postaci kremów, ko-
smetyki do pielęgnacji urody, nawilżane odświeżające chu-
steczki kosmetyczne, kremy i balsamy kosmetyczne, ko-
smetyki do stosowania na skórę, opakowania uzupełniające 
do dozowników kosmetyków, kremy do twarzy i ciała [kos- 
metyki], preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, 
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycz-
nych, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do pielę-
gnacji zębów, mydło pielęgnacyjne, dezodoranty do pielę-
gnacji ciała, preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów 
medycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycz-

nych, mydła i żele, żele pod prysznic, Usługi sprzedaży hur-
towej i detalicznej w zakresie następujących towarów: żele 
do użytku kosmetycznego, żel do kąpieli, żel po goleniu, 
żele do golenia, kremowe mydło do ciała, opakowania uzu-
pełniające do dozowników, zawierające mydło do rąk, kre-
my ochronne, mydło do skóry, środki dezynfekcyjne i anty-
septyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki dezynfeku-
jące do użytku domowego, płyny dezynfekujące [inne niż 
mydło], środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środ-
ki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki de-
zynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekujące, 
którymi nasączane są chusteczki, ściereczki do czyszczenia 
nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicz-
nych, mydła dezynfekujące, preparaty higieniczne do stery-
lizacji, środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi 
chirurgicznych, preparaty do sterylizacji, środki do steryliza-
cji, roztwory do sterylizacji, Usługi sprzedaży hurtowej i de-
talicznej w zakresie następujących towarów: sterylne roz-
twory do celów medycznych, mydła i detergenty lecznicze 
i odkażające, środki odkażające, preparaty odkażające sto-
sowane w szpitalach, środki odkażające do przyrządów 
i aparatury medycznej, antybakteryjne żele na bazie alko-
holu do odkażania skóry, środki dezynfekujące do aparatu-
ry i przyrządów stomatologicznych, opatrunki odkażające, 
waciki odkażające, chusteczki odkażające, środki odkażają-
ce do użytku domowego, preparaty odkażające stosowane 
w szpitalach, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, 
środki odkażające do przyrządów i aparatury medycznej, 
substancje sterylizujące, produkty sterylizujące do przemy-
wania, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami de-
zynfekującymi, do celów higienicznych, środki czyszczące 
[preparaty] do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji 
rąk, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie na-
stępujących towarów: plastry, opatrunki, bandaże uciskowe 
[opatrunki], bandaże elastyczne [opatrunki], materiały 
na opatrunki, płynne opatrunki w sprayu, medyczne opa-
trunki do ran, antyseptyczne opatrunki w płynie, opatrunki 
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, urządzenia 
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, urządzenia do de-
zynfekcji, urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, 
dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, dezyn-
fektanty, przenośna aparatura służąca do odkażania, wol-
nostojące przenośne prysznice odkażające, komory służące 
do odkażania, urządzenia do odkażania, dozowniki środ-
ków odkażających w toaletach, sterylizatory, urządzenia 
sterylizujące, sterylizatory parowe, sterylizatory ultrafioleto-
we, instalacje do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji, apa-
raty do sterylizacji, autoklawy do sterylizacji, przenośne 
sterylizatory parowe, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej w zakresie następujących towarów: sterylizatory do in-
strumentów medycznych, sterylizatory do przyrządów chi-
rurgicznych, sterylizatory do celów domowych, sterylizato-
ry do celów przemysłowych, sterylizatory do celów me-
dycznych, sterylizatory do użytku laboratoryjnego, steryli-
zatory do narzędzi chirurgicznych, przenośne urządzenia 
sterylizujące na parę, urządzenia do sterylizacji ultrafiole-
tem [urządzenia do uzdatniania wody], autoklawy elek-
tryczne do użytku w sterylizacji, autoklawy do sterylizacji 
do użytku medycznego, urządzenia do sterylizacji do użyt-
ku medycznego, sterylizatory parowe do celów medycz-
nych, sterylizatory parowe do użytku laboratoryjnego, ste-
rylizatory parowe do celów przemysłowych, sterylizatory 
parowe do celów domowych, sterylizatory [nie do użytku 
medycznego], urządzenia sterylizujące do instrumentów 
medycznych.
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(210) 551449 (220) 2023 01 17
(731) MAKE US STRONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) US

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Odzież kompresyjna, 25 Odzież sportowa, 
Kurtki jako odzież sportowa.

(210) 551457 (220) 2023 01 17
(731) WIŚNIEWSKA GRAŻYNA PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE LOTIO, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) LOTIO
(510), (511) 20 Wyroby z tworzyw sztucznych do pakowania 
i transportu, Butelki i pojemniki z tworzyw sztucznych do pa-
kowania leków, kosmetyków, chemii gospodarczej, Pudełka 
z tworzyw sztucznych, Butelki przeznaczone do preparatów 
żelowych, kroplowych i lotionów, Pojemniki do zasypek, Kor-
ki do butelek, nakrętki niemetalowe, nakrętki z pierścieniem 
gwarancyjnym niemetalowe, zamknięcia do butelek nieme-
talowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, wieczka, 
pokrywki jako zamknięcia niemetalowe, Stojaki niemetalowe 
do butelek.

(210) 551461 (220) 2023 01 17
(731) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Trępnowy

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNERGIA

(531) 01.15.15, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Po-
lepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory 
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj-
nych], Bakterie [inne niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych], Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożyt-
nicze], Środki do ochrony nasion, Aktywatory biologiczne, 
Aktywatory kompostu, Aktywatory [środki chemiczne], Na-
turalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnic-
twie, Płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami 
do fungicydów, Środki nawilżające do użytku jako środki 
wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środki nawil-

żające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, Środki 
nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, 
Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki do wspoma-
gania wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki ochrony 
roślin przeciw patogenom, Produkty chemiczne do hamo-
wania rozwoju chwastów, Środki chemiczne do stosowa-
nia w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, 
preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, 
środki przeciw pasożytom], Biostymulatory (środki oddzia-
łujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik 
pokarmowy), 5 Pestycydy, Preparaty chemiczne do zwalcza-
nia szkodników, Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, 
Preparaty do niszczenia robactwa, Insektycydy do użytku 
w rolnictwie, Fungicydy, Herbicydy do użytku w rolnictwie, 
31 Sadzonki, Nasiona, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli 
roślin, Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 551483 (220) 2023 01 17
(731) E.& J.GALLO WINERY, Modesto, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carlo Rossi CARLO ROSSI VINEYARDS CALIFORNIA 

SINCE 1962

(531) 25.01.15, 06.19.07, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.13

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

(210) 551490 (220) 2023 01 17
(731) E.& J.GALLO WINERY, Modesto, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARLO ROSSI VINEYARDS CALIFORNIA SINCE 1962

(531) 06.19.07, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210) 551491 (220) 2023 01 17
(731) E.& J.GALLO WINERY, Modesto, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carlo Rossi DARK CARLO ROSSI VINEYARDS 

CALIFORNIA SINCE 1962

(531) 25.01.15, 06.19.07, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.13

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

(210) 551523 (220) 2023 01 18
(731) WĘŻYK SŁAWOMIR, WĘŻYK KATARZYNA  

EVENT SAILS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Morskie Szwędaki

(531) 27.05.01, 01.03.06, 01.03.16, 06.03.04, 18.03.21
(510), (511) 39 Transport, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, Czarterowanie floty 
morskiej, Czarterowanie statków, Czarterowanie łodzi, Lo-
gistyka transportu, Organizacja transportu drogą lądową, 
morską i powietrzną, Pilotowanie statków, Statkami (Trans-
port -), Transport morski, Transport łodziami, Transport pro-
mowy, Transport rzeczny łodzią, Transport wodami śród-
lądowymi, Transport wodny, Usługi autobusów wodnych, 
Usługi holowników morskich, Usługi portowe [obsługa 
doków], Usługi transportu oceanicznego, Usługi transportu 
żaglówkami, Usługi w zakresie organizowania transportu 
wodnego, Zwiedzanie turystyczne i usługi organizowa-
nia wycieczek, Dostarczanie biletów w celu umożliwienia 
ich posiadaczom podróży, Organizacja transportu oso-
bowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, 
Organizowanie i prowadzenie wycieczek, Organizowanie 
podróży, Organizowanie podróży i wycieczek statkami, 
Organizowanie rejsów, Organizowanie transportu mor-
skiego pasażerów, Organizowanie transportu pasażerskie-
go, Organizowanie transportu pasażerskiego statkami, 
Organizowanie transportu wakacyjnego, Organizowanie 
wczasów, Organizowanie wycieczek [krótkich podróży], 
Organizowanie wycieczek zagranicznych, Planowanie i or-
ganizowanie podróży, Pośrednictwo w czarterowaniu stat-
ków powietrznych, Prowadzenie wycieczek, Rejsy łodziami 

wycieczkowymi, Rejsy łodzią, Rezerwacja miejsc na podróż, 
Transport pasażerski łodzią, Transport pasażerów promem, 
Transport pasażerów statkiem rejsowym, Transport pasa-
żerów sterowcem, Transport pasażerów wodami śródlądo-
wymi, Świadczenie usług w zakresie wycieczek ze zwiedza-
niem, Udostępnianie statków rejsowych do podróżowania, 
Usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży 
wakacyjnych, Usługi agencyjne w zakresie organizowania 
transportu osób, Usługi agencyjne w zakresie organizo-
wania transportu podróżnych, Usługi biura turystycznego 
w celu rezerwacji podróży, Usługi czarterowania jachtów 
i łodzi, Usługi doradcze związane z organizowaniem podró-
ży, Usługi przewodników turystycznych, Usługi transpor-
tu statkami rejsowymi, Usługi transportu zbiorowego dla 
ludności, Usługi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie 
podróży, Usługi w zakresie rejsów na jachtach, Usługi w za-
kresie rejsów statkami wycieczkowymi, Usługi w zakresie 
rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, Usługi w zakresie 
rezerwacji podróży i środków transportu, Usługi w zakresie 
wczasów zorganizowanych związane z planowaniem po-
dróży, Zapewnianie transportu pasażerów drogą wodną, 
Doradztwo w zakresie podróży, Organizacja i rezerwacja 
rejsów, Organizacja i rezerwacja wypraw, Organizacja i re-
zerwowanie wycieczek, Organizowanie i rezerwowanie 
wycieczek ze zwiedzaniem, Planowanie i rezerwowanie 
podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektro-
nicznych, Pośrednictwo frachtowe, Rezerwacja miejsc 
dla podróżnych, Rezerwacja miejsc na transport wodny, 
Rezerwacja rejsów morskich, Rezerwacja transportu, Re-
zerwowanie transportu promami, Udzielanie informacji 
dotyczących portów, Udzielanie informacji dotyczących 
transportu i podróży, Udzielanie informacji turystycznych, 
Usługi agencyjne w zakresie organizowania wycieczek 
morskich, Usługi rezerwacji w zakresie transportu łodzią, 
Usługi w zakresie rezerwacji wycieczek morskich, Usługi 
z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, 41 Usługi w za-
kresie nabywania biletów na imprezy sportowe, Nauczanie 
i szkolenia, Organizacja aktywności sportowych na obo-
zach letnich, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organi-
zowanie wycieczek w celach rozrywkowych, Świadczenie 
usług związanych z rekreacją wodną, Udostępnianie klu-
bowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie tere-
nów rekreacyjnych, Usługi dotyczące zapewniania rozrywki 
na statkach wycieczkowych, Usługi rozrywkowe ośrodków 
wczasowych, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażo-
we, Usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw w trak-
cie imprez sportowych, Usługi w zakresie organizacji roz-
rywki, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Zajęcia sportowe 
i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/
edukacja], Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypo-
czynkowej, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby 
zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Zapewnianie 
imprez rekreacyjnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, 
Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, 
Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organi-
zowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
Organizowanie społecznych imprez sportowych i kultural-
nych, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Udzielanie 
informacji w dziedzinie rekreacji, Usługi rozrywkowe, zaję-
cia sportowe i kulturalne, Wypożyczanie sprzętu sporto-
wego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, 
Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, Sport (Wypożycza-
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nie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Usługi edukacyjne 
dotyczące sportu, Informacje na temat sportu, Nauka w za-
kresie sportu, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi 
szkoleniowe w zakresie sportu, Usługi w zakresie e-spor-
tu, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, 
Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi or-
ganizatora), Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie 
sportu, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami 
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Edukacja sportowa, 
Zajęcia sportowe, Szkolenia sportowe, Usługi sportowe, 
Obozy sportowe, Szkolenie sportowe, Sędziowanie sporto-
we, Zawody sportowe (Organizowanie -), Wynajem sprzętu 
sportowego, Dostarczanie sprzętu sportowego, Udostęp-
nianie sprzętu sportowego, Usługi sportowe i kulturalne, 
Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Informacje dotyczące edu-
kacji sportowej, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi w zakresie in-
formacji sportowej, Usługi w zakresie rozrywki sportowej, 
Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Wynajem sprzętu spor-
towego do nurkowania, Wynajem sprzętu sportowego 
i obiektów sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu na turnieje sportowe, Rezerwowanie miejsc na poka-
zy i imprezy sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do rekreacji sportowej, Udostępnianie biuletynów online 
w dziedzinie rozrywki sportowej, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do treningu sportowego, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekko-
atletyczne oraz programy z nagrodami, Usługi informa-
cyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, Usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia spor-
towe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Pozamiejskie ośrodki 
rekreacyjno-sportowe [country club] wyposażone w obiek-
ty i sprzęt sportowy, Świadczenie usług sprzedaży biletów 
z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, 
sportowe i kulturalne, Edukacja, Edukacja, rozrywka i sport, 
Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, Konkursy  
(Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka].

(210) 551548 (220) 2023 01 19
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMI BY DERMATOLOGIST Acne

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy i balsamy kosmetyczne, 
Szampony nielecznicze, Żele do użytku kosmetycznego, 
Emulsje do ciała, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycz-
nego], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do pielęgna-
cji włosów, Płyny pielęgnacyjne.

(210) 551558 (220) 2023 01 19
(731) PORĘCKI PIOTR, Wierzbin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ALL TIME HIGH

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, Bluzy sportowe, Bluzy z kap-
turem, Bluzy bez kaptura, Croptopy [odzież], Buty sportowe, 
Biustonosze sportowe, Szorty sportowe, Kurtki sportowe, 
Kurtki zimowe, Kurtki, Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], 
Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Funkcjonalne spodnie 
termoaktywne, Odzież termoaktywna, Kombinezony nar-
ciarskie, Kombinezony snowboardowe, Koszule sportowe 
pochłaniające wilgoć, Rękawiczki, Szaliki, Kominy [odzież], 
Staniki sportowe, Odzież sportowa, Koszulki bez rękawów, 
Tanktopy [odzież], Odzież wiatroszczelna, Spodnie dresowe, 
bielizna funkcjonalna, Bielizna osobista, Obuwie codzienne, 
Obuwie sportowe, Koszulki z nadrukiem.

(210) 551565 (220) 2023 01 20
(731) STRZELECKA MARZENA, Wyry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS INDUSTRY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 7 Automatyczne urządzenia do transportu bli-
skiego i przeładunku, Dźwigi, Dźwigi załadowcze, Automa-
tyczne instalacje przenośnikowe, Manipulatory [ramiona] 
robotyczne do celów przemysłowych, Mechanizmy robo-
tyczne do przenoszenia, Zautomatyzowany zrobotyzowany 
sprzęt manipulacyjny do załadunku i wyładunku towarów, 
Maszyny do przenoszenia materiałów, Maszyny do trans-
portu liniowego, Maszyny do transportu ładunku, Maszyny 
do wciągania, Maszyny transportowe, Maszyny załadowcze, 
Metalowe rampy przeładunkowe [maszyny], Suwnice po-
mostowe, Suwnice mobilne, Uniwersalne przenośniki ładun-
ków, Urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, 
Zautomatyzowane maszyny do ładowania materiałów, Ob-
rotowe maszyny elektryczne, Przyrządy sterujące procesami 
[mechaniczne], Przyrządy sterujące procesami [hydrauliczne], 
Urządzenia sterujące procesami [mechaniczne], Urządzenia 
sterujące procesami [hydrauliczne], Urządzenia sterujące 
procesami [pneumatyczne], Zautomatyzowane maszyny 
montażowe, Maszyny montażowe, Maszyny przenośnikowe 
linii montażowej, Maszyny do pakowania, 37 Montaż [instala-
cja] instalacji maszynowych, Relokacja zakładów produkcyj-
nych, Montaż i demontaż maszyn, Usługi przenoszenia linii 
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montażowych, Montaż linii pras, Wynajem dźwigów, Serwi-
sowanie dźwigów, 39 Pakowanie przemysłowe, Pakowanie 
towarów, Transport dźwigów.

(210) 551568 (220) 2023 01 19
(731) FIRST PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 Usługi public relations, 41 Szkolenia z zakresu 
public relations.

(210) 551577 (220) 2023 01 19
(731) KRAJEWSKA-GODZIEK JOANNA POSZETKA.COM, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.11.02
(510), (511) 25 Apaszki, akcesoria na szyję, ascoty, chust-
ki, berety, bielizna damska, bielizna męska, bielizna nocna, 
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy z kapturem, boa 
na szyję, body [bielizna], body [odzież], botki dla kobiet, buty 
damskie, buty męskie, buty do tańca, buty skórzane, chus-
teczki do kieszonki piersiowej [poszetki], chinosy, chustki 
na głowę, chustki na szyję, chusty noszone na ramionach, 
czapki jako nakrycia głowy, czapki wełniane, czapki futrzane, 
czapki dziane, etole, długie kurtki, dopinane kołnierzyki, dżin-
sy, eleganckie buty wyjściowe, eleganckie spodnie, fulary, 
futra, garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczę-
ściowe, garnitury wieczorowe, halki [bielizna], halki [odzież], 
gorsety, jedwabne krawaty, kamizelki, kapcie skórzane, kape-
lusze, kąpielówki, kaszkiety, karczki koszul, kaszmirowe szale, 
kolanówki, koszule męskie, koszule damskie, koszulki polo, 
koszulki bez rękawów, koszulki typu T-shirt, krawaty, kurt-
ki eleganckie, kurtki wodoodporne, kurtki sportowe, maski 
na oczy do spania, mankiety, męskie płaszcze, mokasyny, 
mufki, mundury, muszki, nauszniki (odzież], obuwie codzien-
ne, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie eleganckie, 
obuwie sportowe, paski, piżamy, płaszcze damskie, płaszcze 
męskie, podkoszulki, podkolanówki, pończochy, podwiązki, 
podomki, prochowce, pulowery, rękawiczki, sandały dam-
skie, sandały męskie, skarpetki damskie, skarpetki męskie, 
spodenki, spodnie damskie, spodnie męskie, spodnie ma-
teriałowe, spodnie eleganckie, spódnice, spodniumy, stroje 
wizytowe, sukienki, sukienki koktajlowe, suknie wieczorowe, 
swetry, szale, szaliki, szaliki jedwabne, szaliki kaszmirowe, 
szelki, szlafroki, szlafmyce, szorty, T-shirty z krótkim rękawem, 
trencze, woalki, żakiety męskie, żakiety damskie, 40 Szycie 
odzieży na miarę.

(210) 551606 (220) 2023 01 21
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPACEPORT COPERNICUS

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 02.01.01, 02.01.04
(510), (511) 39 Wystrzeliwanie statków kosmicznych, Na-
ziemna obsługa statków powietrznych, Organizowanie 
transportu powietrznego, Transport helikopterowy, Trans-
port lotniczy, Transport naziemny związany z przemysłem 
lotniczym, Transport powietrzny, Transport samolotami 
turboodrzutowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu lot-
niskowego dla lotnictwa, Usługi linii lotniczych w zakresie 
transportu, Usługi lotniskowe, 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 lotów czarterowych, Usługi 
w zakresie organizowania transportu powietrznego, Usługi 
związane z liniami lotniczymi, Składowanie paliw lotniczych, 
Usługi w zakresie przechowywania statków powietrznych, 
Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, Parkowa-
nie statków powietrznych, Usługi hangarowania statków 
powietrznych, Usługi w zakresie parkowania na lotniskach, 
Doradztwo w zakresie transportu lotniczego, Rezerwacja bi-
letów lotniczych, Rezerwacja miejsc na podróż samolotem, 
Rezerwacja miejsc na transport powietrzny, Rezerwowanie 
transportu powietrznego, Udzielanie informacji dotyczących 
transportu lotniczego, Udzielanie informacji na temat przylo-
tów i odlotów, Udzielanie informacji nawigacyjnych związa-
nych z lotnictwem, Udzielanie informacji w zakresie rozkładu 
lotów, Udzielanie informacji związanych z przylotami, Udzie-
lanie informacji związanych z odlotami, Udzielanie informacji 
związanych z usługami wynajmu samolotów, Usługi agencji 
rezerwującej podróże lotnicze, Usługi rezerwacji biletów lot-
niczych, Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usługi rezer-
wacji w zakresie transportu powietrznego, Usługi w zakresie 
rezerwacji biletów lotniczych, Usługi w zakresie udzielania 
informacji lotniskowych na temat lotnictwa, Czarter helikop-
terów, Czarterowanie statków powietrznych, Pośrednictwo 
w czarterowaniu statków powietrznych, Usługi pośrednic-
twa w zakresie lotów czarterowych, Wynajem części do stat-
ków powietrznych, Wynajem statków powietrznych, Wypo-
życzanie i wynajem samolotów, Wypożyczanie pojazdów 
i urządzeń do lokomocji drogą powietrzną, Wypożyczanie 
silników lotniczych.

(210) 551616 (220) 2023 01 23
(731) MICHALAK MACIEJ, Turek
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DA VINCI Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot 
ludzkich.

(210) 551618 (220) 2023 01 23
(731) K2 PRECISE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRECISE

(531) 29.01.12, 26.03.01, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Doradzanie przedsiębiorstwom przemysło-
wym i handlowym w zakresie prowadzenia interesów, Do-
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
rozwoju produktu, Konsultacje w zakresie technik sprzeda-
ży i programów sprzedaży, Usługi analizy i informacji biz-
nesowej oraz badania rynkowe, Doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Wpro-
wadzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dzie-
dzinie komercjalizacji produktów, Pośrednictwo w kon-
traktach na kupno i sprzedaż produktów, Usługi w zakresie 
tworzenia marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 
Kampanie marketingowe, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych/promocyjnych, Produkcja/opracowywanie 
materiałów reklamowych/promocyjnych, Opracowywa-
nie/publikacje materiałów reklamowych, Produkcja filmów 
reklamowych, Przetwarzanie tekstu, Zarządzanie plikami 
danych, Usługi księgowe, Wynajmowanie przestrzeni rekla-
mowej, Pośrednictwo w zakupie miejsca i czasu reklamo-
wego, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
Kreowanie wizerunku firmy, usług, towaru, Reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklamy koresponden-
cyjne, Reklamy prasowe, reklamy telewizyjne, Reklamy ra-
diowe, Analiza rynku, Badania rynku, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Tworzenie tekstów reklamowych i spon-
sorowanych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, In-
formacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, 
Pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomuni-
kacyjnych, Organizacja wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Sprzedaż detaliczna hurtowa i online opro-

gramowania do projektowania reklam online na stronach 
internetowych, Sprzedaż detaliczna hurtowa i online opro-
gramowania do wynajmu powierzchni reklamowej na stro-
nach internetowych, Sprzedaż detaliczna hurtowa i online 
oprogramowania do osadzania reklam online na stronach 
internetowych, Sprzedaż detaliczna hurtowa i online opro-
gramowania komputerowego do reklamy, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów na reklamy, Wynajem powierzchni, cza-
su i materiałów reklamowych, Reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, Usługi pośrednictwa w zakresie 
wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, 
Wynajem czasu na emisję reklam w kinach, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i maga-
zynach, Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Studia filmo-
we, Informacja o imprezach rozrywkowych, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Organizowanie i obsługa kongre-
sów, Organizowanie i obsługa konkursów (edukacyjnych 
lub rozrywkowych), Wydawanie książek, montaż taśm wi-
deo, Nagrywanie filmów na taśmach wideo (filmowanie), 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów, innych niż 
reklamowych, Postsynchronizacja, produkcja filmów, Pro-
dukcja filmów na taśmach wideo, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Publikacje elektroniczne on-line 
książek i periodyków, Publikowanie książek, Publikowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe) w tym wydawanie 
wykazów oraz list, Radiowe programy rozrywkowe, Realiza-
cja spektakli, Informacje o rozrywce, Sporządzanie napisów 
(np. do filmów w wersji oryginalnej), Usługi studiów nagrań, 
Telewizyjne programy rozrywkowe, Tłumaczenia, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania 
z sieci komputerowych, Działalność w zakresie dystrybucji 
filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, Usługi 
kompozycji muzycznych, Działalność w zakresie nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, Fotografowanie, Fotorepor-
taże, Obsługa gier w systemie on-line (z sieci informatycz-
nej), Przeprowadzanie szkoleń z zakresu reklamy, Organi-
zowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie 
seminariów związanych z reklamą, Organizowanie i prze-
prowadzanie szkoleń w zakresie planowania strategiczne-
go dotyczącego reklamy, promocji, marketingu i biznesu, 
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projek-
towanie, Przemysłowa analiza i badanie usług, Projektowa-
nie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 
Wypożyczanie komputerów, Doradztwo w zakresie sprzętu 
komputerowego, Inżynieria techniczna, Programowanie 
komputerów, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Powielanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie systemów 
komputerowych, Opracowywanie projektów technicz-
nych, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Hosting, Zarządzanie stronami internetowymi, Usługi w za-
kresie tworzenia i prowadzenia stron internetowych, Dzia-
łalność związana z zarządzaniem urządzeniami informa-
tycznymi, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie systemów 
obsługi klienta dostępnych przez Internet, Projektowanie 
i wykonywanie oprogramowania użytkowego projektów 
zintegrowanych systemów informatycznych i baz danych, 
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Opracowywanie oprogramowania użytkowego kompu-
terów, Wdrażanie oprogramowania użytkowego przy wy-
konywaniu kompleksowych systemów informatycznych, 
Projektowanie w zakresie integrowania w spójne systemy 
informatyczne technologii sprzętowych, programowych 
i telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie obrazów cyfrowych 
(kodowanie), Projektowanie stron internetowych w celach 
reklamowych, Projektowanie graficzne logotypów reklamo-
wych, Programowanie oprogramowania do reklamy online.

(210) 551632 (220) 2023 01 20
(731) BEVERAGES FILLING GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dodoni 100% juice multifruit 100% sok 

wieloowocowy 100% soku juice NO ARTIFICIAL 
PRESERVATIVES SWEETENERS FLAVORS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 04.03.19, 05.07.24, 25.01.19, 26.01.01, 
26.01.17, 26.01.18, 05.03.11, 05.03.15

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholo-
we zawierające soki owocowe, Koktajle [bezalkoholowe na-
poje owocowe], Napoje o smaku warzywnym, Soki warzyw-
ne [napoje], Soki warzywne, Napoje owocowe, Soki owoco-
we do użytku jako napoje, Napoje bezalkoholowe o smaku 
owocowym, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe 
i soki owocowe, Napoje zawierające głównie soki owoco-
we, Soki owocowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe, Sy-
ropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje izotoniczne  
i energetyczne.

(210) 551634 (220) 2022 10 18
(731) READ-GENE SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) CYNK-GEN
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 551661 (220) 2023 01 23
(731) KITRASIEWICZ JANUSZ, WILK MACIEJ KRAKOWSKIE 

CENTRUM PSYCHODYNAMICZNE SPÓŁKA CYWILNA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KCP

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.03.01, 02.03.02, 02.03.16
(510), (511) 41 Nauczanie, Nauczanie w dziedzinie medy-
cyny, Nauczanie w zakresie zdrowia, Nauczanie terapii w za-
kresie pracy z ciałem, Usługi edukacyjne, Medyczne usługi 
edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Usługi szkolenia perso-
nelu, Prowadzenie warsztatów, szkolenia, Usługi szkolenia 
zawodowego, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycy-
ny, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów, szkolenia, 
Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, 
44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi w zakre-
sie oceny osobowości, usługi w zakresie zdrowia psychicz-
nego, Psychoterapia, Leczenie psychologiczne, Terapia 
psychologiczna dla małych dzieci, Usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi 
terapeutyczne, Poradnictwo psychologiczne, Konsultacje 
psychologiczne, Usługi psychologiczne, Zapewnienie lecze-
nia psychologicznego.

(210) 551663 (220) 2023 01 23
(731) KITRASIEWICZ JANUSZ, WILK MACIEJ KRAKOWSKIE 

CENTRUM PSYCHODYNAMICZNE SPÓŁKA CYWILNA, 
Kraków

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.12, 02.03.01, 02.03.02, 02.03.16
(510), (511) 41 Nauczanie, Nauczanie w dziedzinie medy-
cyny, Nauczanie w zakresie zdrowia, Nauczanie terapii w za-
kresie pracy z ciałem, Usługi edukacyjne, Medyczne usługi 
edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Usługi szkolenia perso-
nelu, Prowadzenie warsztatów, szkolenia, Usługi szkolenia 
zawodowego, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycy-
ny, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów, szkolenia, 
Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, 
44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi w zakre-
sie oceny osobowości, usługi w zakresie zdrowia psychicz-
nego, Psychoterapia, Leczenie psychologiczne, Terapia 
psychologiczna dla małych dzieci, Usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi 
terapeutyczne, Poradnictwo psychologiczne, Konsultacje 
psychologiczne, Usługi psychologiczne, Zapewnienie lecze-
nia psychologicznego.
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(210) 551664 (220) 2023 01 23
(731) KITRASIEWICZ JANUSZ, WILK MACIEJ  

KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHODYNAMICZNE  
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KCP

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Nauczanie, Nauczanie w dziedzinie medy-
cyny, Nauczanie w zakresie zdrowia, Nauczanie terapii w za-
kresie pracy z ciałem, Usługi edukacyjne, Medyczne usługi 
edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Usługi szkolenia perso-
nelu, Prowadzenie warsztatów, szkolenia, Usługi szkolenia 
zawodowego, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycy-
ny, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów, szkolenia, 
Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, 
44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi w zakre-
sie oceny osobowości, usługi w zakresie zdrowia psychicz-
nego, Psychoterapia, Leczenie psychologiczne, Terapia 
psychologiczna dla małych dzieci, Usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi 
terapeutyczne, Poradnictwo psychologiczne, Konsultacje 
psychologiczne, Usługi psychologiczne, Zapewnienie lecze-
nia psychologicznego.

(210) 551671 (220) 2023 01 23
(731) GARLIŃSKA MARTA PIJ HERBATĘ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pij herbatę

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 29 Napoje mleczne, koktajle mleczne z do-
datkami owocowymi, z dodatkami smakowymi, z tapioką, 
z dodatkami słodkich syropów, 30 Herbata, nielecznicze na-
poje herbaciane, herbata mrożona, napoje na bazie herbaty 
z owocowymi dodatkami smakowymi, tapioka, 32 Koktajle 
[bezalkoholowe napoje owocowe], napoje bezalkoholo-
we na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje owocowe, 
mrożone napoje owocowe, syropy owocowe [napoje bez-
alkoholowe], 43 Catering obejmujący żywność i napoje dla 
instytucji, catering obejmujący żywność i napoje na ban-
kiety, catering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia 
koktajlowe, świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), organizacja cateringu na imprezy urodzi-
nowe, herbaciarnie, restauracje, bary.

(210) 551679 (220) 2023 01 23
(731) KONSYLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 03.11.03, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.15
(510), (511) 44 Kliniki prywatne jako lecznice, dentystyka, 
opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna.

(210) 551680 (220) 2023 01 23
(731) BARANIOK ALICJA CARBONICA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LEANFOAM
(510), (511) 17 Maty, podkładki pod kolana z pianki, Wkład-
ki do wózków narzędziowych oraz skrzynek, walizek narzę-
dziowych w postaci pianek zapewniających bezpieczne 
przechowywanie narzędzi, Folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, Materiały do pakowania [amortyzacja, 
wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, Materiały wy-
ściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, Drobne wyroby 
z tworzyw sztucznych i laminatów: wieszaki listwy do moco-
wania, uchwyty zwłaszcza do podtrzymywania przewodów 
elektrycznych, linek, kabli, rurek, narzędzi warsztatowych, 
węży ogrodowych i akcesoriów do podlewania, prostych 
narzędzi ogrodniczych i przedmiotów codziennego użytku.

(210) 551683 (220) 2023 01 23
(731) KONSYLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONSYLIUM

(531) 03.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Kliniki prywatne jako lecznice, dentystyka, 
opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna.

(210) 551686 (220) 2023 01 23
(731) KONSYLIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONSYLIUM estetyka

(531) 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 44 Kliniki prywatne jako lecznice, dentystyka, 
opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna.

(210) 551715 (220) 2023 01 25
(731) KWIATKOWSKI RAFAŁ SIMOTTI, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) S SIMOTTI

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki 
i artykuły do transportu i pakowania, Drobne wyroby meta-
lowe, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji 
wodnych i gazowych, Filtry do użytku przemysłowego i do-
mowego, Instalacje do obróbki przemysłowej.

(210) 551740 (220) 2023 01 24
(731) SAL CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 18.01.09, 18.01.23, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Czyszczenie i mycie samochodów.

(210) 551746 (220) 2023 01 24
(731) UNIFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słubice
(540) (znak słowny)
(540) ZUDWIZ
(510), (511) 1 Nawozy, biostymulatory roślin, preparaty 
z mikroelementów dla roślin, środki chemiczne dla rolnic-
twa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla 
ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insek-
tycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki che-
miczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki 
chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki 
do konserwacji kwiatów, preparaty biologiczne do celów 
innych niż medyczne lub weterynaryjne, guano, humus, ka-
init, kompost, preparaty do regulacji wzrostu roślin, prepa-
raty poprawiające kondycję gleby, wodorosty jako nawóz, 
środki do ochrony nasion, 5 Fungicydy, herbicydy, insekty-
cydy, środki przeciw roztoczom, pestycydy, środki chwa-
stobójcze, środki do tępienia szkodników, algicydy, biocy-
dy, środki bakteriobójcze, preparaty do niszczenia grzyba 
domowego, środki do tępienia larw, środki do odstraszania 
owadów, środki do tępienia ślimaków nagich, środki bakte-
riobójcze, trutki na szczury, preparaty do zwalczania myszy, 
ekstrakty tytoniu owadobójcze, środki odstraszające owady, 
środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników, 
środki do zwalczania szkodników.

(210) 551747 (220) 2023 01 24
(731) UNIFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słubice
(540) (znak słowny)

(540) ZUDLAN
(510), (511) 1 Nawozy, biostymulatory roślin, preparaty 
z mikroelementów dla roślin, środki chemiczne dla rolnic-
twa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla 
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insek-
tycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemicz-
ne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in-
sektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki 
chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki 
do konserwacji kwiatów, preparaty biologiczne do celów 
innych niż medyczne lub weterynaryjne, guano, humus, ka-
init, kompost, preparaty do regulacji wzrostu roślin, prepa-
raty poprawiające kondycję gleby, wodorosty jako nawóz, 
środki do ochrony nasion, 5 Fungicydy, herbicydy, insek-
tycydy.Środki przeciw roztoczom, pestycydy, środki chwa-
stobójcze, środki do tępienia szkodników, algicydy, biocy-
dy, środki bakteriobójcze, preparaty do niszczenia grzyba 
domowego, środki do tępienia larw, środki do odstraszania 
owadów, środki do tępienia ślimaków nagich, środki bakte-
riobójcze, trutki na szczury, preparaty do zwalczania myszy, 
ekstrakty tytoniu owadobójcze, środki odstraszające owa-
dy, środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników, 
środki do zwalczania szkodników.

(210) 551755 (220) 2023 01 25
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biedronkowe OSZCZĘDNOŚCI

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Usługi w zakresie handlu i usługi informa-
cyjne dla konsumentów, Dostarczanie informacji handlo-
wych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, Usługi informacyjne i do-
radcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych 
towarów, Promocja sprzedaży, Dystrybucja materiałów re-
klamowych, marketingowych i promocyjnych, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promo-
cyjnymi, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, Usługi sklepów detalicznych online związane 
z artykułami spożywczymi, produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
następujących towarów: ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłusz-
cze jadalne, mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, przetwo-
rzone owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owo-
cowe i warzywne, buliony gotowe, sałatki gotowe, gotowe 
dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziem-
niaków, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: przekąski na bazie orzechów, batony na ba-
zie orzechów i nasion, przekąski na bazie warzyw, przekąski 
na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, 
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desery jogurtowe, desery mleczne, zupy, składniki do spo-
rządzania zup, mleko, nabiał i substytuty nabiału, jogurty, 
margaryna, masło, kefir, mleczne produkty, koktajle mlecz-
ne, biały ser, napoje mleczne, napoje z jogurtu, produkty 
serowarskie, twaróg, napój sojowy ryż, lody, sól, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie następujących towarów: 
przyprawy, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, kawa 
zbożowa, sago, tapioka, mąka, cukier, miód, melasa, droż-
dże, proszek do pieczenia, cappuccino, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: sosy, przy-
prawy, sosy, przekąski z produktów zbożowych, kanapki, 
tortille, batony zbożowe i energetyczne, preparaty zbożo-
we, mąka, musli, płatki śniadaniowe, owsianka, płatki jagla-
ne, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze, 
sorbety, torty, ciasto na wypieki, gorąca czekolada, cukierki, 
batony i guma do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i piero-
gi, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające 
makaron, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze 
i leśne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny 
i kwiaty, kwiaty, ziarna, nasiona, karma dla zwierząt domo-
wych, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, słód, 
świeże ziemniaki, surowe ziemniaki, kwiaty świeże, cebulki 
roślin, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal-
koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów, napoje mrożone na bazie 
owoców, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następu-
jących towarów: koktajle bezalkoholowe, napoje alkoholo-
we z wyjątkiem piwa, wino, wódka, alkohole destylowane, 
destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, alkoholo-
we esencje, alkoholowe ekstrakty owocowe, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów bagażowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
tekstylnych i przemysłowych, Usługi handlu detalicznego 
i handlu hurtowego w zakresie towarów takich jak środki 
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, pielu-
chy dla niemowląt, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
produktów spożywczych, kosmetycznych i pielęgnacyj-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: wyroby tekstylne i substytuty wyrobów 
tekstylnych, tekstylia do sypialni, tekstylia do dekoracji 
wnętrz, tekstylia do wyposażenia domu, firany, zasłony, 
bielizna stołowa i pościelowa, obrusy, środki zapachowe 
do celów domowych, urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, drobne wyroby metalowe, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
meble i akcesoria meblowe do wyposażenia domu, łóżka, 
pościel, materace, poduszki, żaluzje do wnętrz oraz ele-
menty do zasłon i zasłony do wnętrz, budy kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, pojemniki, spinacze i uchwyty 
do nich, niemetalowe, dodatki do odzieży, artykuły do szy-
cia i ozdobne artykuły tekstylne, sprzęt do uprawiania 
sportu i ćwiczeń fizycznych, gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, przybory do użytku domowego do czyszczenia, 
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa sto-
łowa, przybory kuchenne i pojemniki, materiały drukowane 
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, wali-
zy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: przybory kosmetyczne, do higie-

ny i pielęgnacji urody, akcesoria do ubikacji i łazienek, kosze 
na śmieci, przybory do czyszczenia toalety i łazienki, arty-
kuły ogrodnicze, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i ak-
cesoria barowe, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, 
odzież, bielizna osobista i nocna, obuwie, części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, gry planszowe, wieszaki na ubra-
nia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki 
na ubrania, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdob-
ne artykuły tekstylne, przyrządy do mierzenia czasu, biżu-
teria i wyroby jubilerskie, sprzęt do gotowania, podgrzewa-
nia, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, 
maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny 
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywno-
ści i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: maszyny biurowe, ręcznie sterowane 
narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, 
do naprawy i konserwacji, przybory do układania włosów, 
przybory do obcinania i usuwania włosów, świece, dekora-
cje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztucz-
ne choinki, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie 
elektrycznym, do mocowania i łączenia, ręcznie sterowane 
narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, do naprawy 
i konserwacji, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, apa-
ratura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
garnki kuchenne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: dywany chodniki i maty, artykuły 
dla zwierząt, meble dla dzieci, wózki dla dzieci, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do ko-
munikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci (point-to-point), 
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, meble ogro-
dowe, zestawy do malowania dla artystów, zestawy do ma-
lowania dla dzieci, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: urządzenia peryferyjne dosto-
sowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami 
inteligentnymi, sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cię-
cia do użytku kuchennego, liny, sznury, pasy i taśmy, filtry 
do użytku domowego, preparaty do mycia i pielęgnacji cia-
ła, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: pieluchy dla niemowląt, preparaty do czyszcze-
nia i odświeżania, artykuły do karmienia i smoczki, karmy 
i pasze dla zwierząt, kawa, kapsułki z kawą, suplementy die-
ty i preparaty dietetyczne.

(210) 551769 (220) 2023 01 26
(731) DONIECKA WIOLETA, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekspercka PRACOWNIA ANALIZ ŚRODOWISKA

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 Badania środowiska, Pomiary środowiskowe, 
Ocena zagrożeń środowiskowych, Kompilacja informacji 
dotyczących środowiska, Testowanie zagrożenia hałasem 
środowiska, Usługi monitoringu środowiska naturalnego, 
Projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, 
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Usługi dorad-
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cze dotyczące ochrony środowiska, Gromadzenie informacji 
dotyczących środowiska naturalnego, Monitoring środo-
wiskowy obszarów składowania odpadów, Monitoring śro-
dowiskowy terenów utylizacji odpadów, Usługi konsulta-
cyjne dotyczące planowania środowiskowego, Kompilacja 
informacji dotyczących warunków środowiskowych, Usługi 
konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, Badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Usługi dorad-
cze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, Badania na-
ukowe z zakresu ochrony środowiska, Usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii środowiskowej, Zdalny monitoring 
powietrzny związany z badaniami środowiska, Testowanie 
wibracji w odniesieniu do środowiska naturalnego, Doradz-
two techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, Usługi w za-
kresie oceny oddziaływania na środowisko, Usługi w zakresie 
badań i kontroli środowiska naturalnego, Testowanie emisji 
spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, Pomiary 
parametrów środowiska wewnątrz struktur inżynierii wod-
no-lądowej, Monitorowanie wydarzeń mających wpływ 
na środowisko w obrębie budynków, Monitorowanie działań 
mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, Usłu-
gi w zakresie badań środowiskowych w celu wykrywania 
zanieczyszczeń wody, Udostępnianie danych technologicz-
nych na temat innowacji mających na uwadze ochronę śro-
dowiska, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie 
zmiany klimatu.

(210) 551789 (220) 2023 01 26
(731) SILENT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILENT ENERGY CZYSTE POWIETRZE

(531) 15.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Instalacje pompowe, Pompy, Pompy ciepl-
ne jako części do maszyn, Pompy do instalacji grzewczych, 
Pompy elektryczne, Pompy jako maszyny, 11 Pompy ciepła, 
Instalacje i urządzenia grzewcze, Urządzenia grzewcze, Urzą-
dzenia i instalacje grzewcze, 35 Usługi importowo-ekspor-
towe, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Informacje 
na temat sprzedaży produktów, Promocja sprzedaży, Usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi rekla-
mowe w zakresie sprzedaży towarów, Reklama, 37 Naprawa 
i konserwacja pomp, Naprawa pomp, Usługi doradcze w za-
kresie instalacji pomp, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją pomp, Instalacja, naprawa i kon-
serwacja sprzętu grzewczego, Instalowanie i naprawa pie-
ców, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Naprawa 
i konserwacja urządzeń grzewczych, Montaż i naprawa in-
stalacji grzewczych, Montaż urządzeń grzewczych.

(210) 551883 (220) 2023 01 27
(731) BEVERAGES FILLING GROUP SPÓŁKA 

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

(540) dodoni apple cherry drink napój jabłkowo-wiśniowy 
soku 40% juice NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES 
SWEETENERS FLAVORS

(531) 04.05.05, 05.07.13, 05.07.16, 05.07.22, 05.03.11, 05.03.13, 
24.17.05, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.02, 27.07.01, 29.01.15, 04.05.21

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholo-
we zawierające soki owocowe, Koktajle [bezalkoholowe na-
poje owocowe], Napoje o smaku warzywnym, Soki warzyw-
ne [napoje], Soki warzywne, Napoje owocowe, Soki owoco-
we do użytku jako napoje, Napoje bezalkoholowe o smaku 
owocowym, Wody mineralne i gazowane, Napoje owoco-
we i soki owocowe, Napoje zawierające głównie soki owo-
cowe, Soki owocowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe,  
Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje izotoniczne  
i energetyczne.

(210) 551885 (220) 2023 01 27
(731) GÓRALSKA-HYCZA BEATA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Conopcia
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Wódka.

(210) 551896 (220) 2023 01 30
(731) SZYMECZEK-PRZYBYŁO ANNA KROPKA TO KRESKA, 

ANNA SZYMECZEK-PRZYBYŁO, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) Kropka to kreska
(510), (511) 42 Usługi w zakresie ilustrowania (projektowa-
nie), Usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, 
Projektowanie graficzne ilustracji, Grafika artystyczna, Usługi 
związane z projektowaniem graficznym [sztuka].

(210) 551898 (220) 2023 01 30
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) STRUCTUNOVA
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zioła 
lecznicze, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub zakon-
serwowane.
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(210) 551911 (220) 2023 01 30
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIOŁOWA TRADYCJA

(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne 
w postaci sprayów, płynów, kapsułek i tabletek, Wyroby me-
dyczne w postaci pigułek, Maści, Kremy, Leki, Substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, 
Preparaty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, preparaty 
farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceutycz-
ne w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w postaci 
tabletek powlekanych, Preparaty w postaci płynnej, Leki dla 
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów 
farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane 
do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne za-
wierające w swoim składzie witaminy i/lub mikroelementy  
i/lub makroelementy i/lub wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owo-
ców, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek zawiera-
jące w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty farmaceu-
tyczne w postaci kapsułek zawierające w swoim składzie 
wyciągi z roślin, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek 
powlekanych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, 
Preparaty w postaci płynnej zawierające w swoim składzie 
wyciągi z roślin, Leki dla ludzi zawierające w swoim składzie 
wyciągi z roślin, Pastylki do celów farmaceutycznych zawie-
rające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pigułki do celów far-
maceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ro-
ślin, Krople do celów farmaceutycznych zawierające w swoim 
składzie wyciągi z roślin, Kapsułki do celów farmaceutycznych 
zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Tabletki do ce-
lów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wycią-
gi z roślin, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych 
zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy 
diety inne niż do celów leczniczych, suplementy żywności 
inne niż do celów leczniczych, środki dietetyczne inne niż 
do celów leczniczych, dietetyczne substancje inne niż do ce-
lów leczniczych, preparaty roślinne, wszystkie ww.produkty 
sporządzone z towarów zawartych w tej klasie lub w więk-
szości z tych produktów, Suplementy diety inne niż do celów 
leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców 
i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub witaminy i/lub mikro-
elementy i/lub makroelementy, Suplementy żywności inne 
niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wy-
ciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub wita-
miny i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, środki die-
tetyczne inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim 
składzie wyciągi z owoców i/lub witamin i/lub mikroelemen-
ty i/lub makroelementy.

(210) 551912 (220) 2023 01 30
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HL HASCO - LEK POLSKA

(531) 03.11.03, 03.11.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 
26.01.21, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne 
w postaci sprayów, płynów, kapsułek i tabletek, Wyroby me-
dyczne w postaci pigułek, Maści, Kremy, Leki, Substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, 
Preparaty ziołowe, preparaty ziołowo-witaminowe, preparaty 
farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceutycz-
ne w postaci kapsułek, Preparaty farmaceutyczne w postaci 
tabletek powlekanych, Preparaty w postaci płynnej, Leki dla 
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów 
farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane 
do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne za-
wierające w swoim składzie witaminy i/lub mikroelementy  
i/lub makroelementy i/lub wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owo-
ców, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek zawiera-
jące w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty farmaceu-
tyczne w postaci kapsułek zawierające w swoim składzie 
wyciągi z roślin, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek 
powlekanych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, 
Preparaty w postaci płynnej zawierające w swoim składzie 
wyciągi z roślin, Leki dla ludzi zawierające w swoim składzie 
wyciągi z roślin, Pastylki do celów farmaceutycznych zawie-
rające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pigułki do celów far-
maceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z ro-
ślin, Krople do celów farmaceutycznych zawierające w swoim 
składzie wyciągi z roślin, Kapsułki do celów farmaceutycznych 
zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Tabletki do ce-
lów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wycią-
gi z roślin, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych 
zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Suplementy 
diety inne niż do celów leczniczych, suplementy żywności 
inne niż do celów leczniczych, środki dietetyczne inne niż 
do celów leczniczych, dietetyczne substancje inne niż do ce-
lów leczniczych, preparaty roślinne, wszystkie ww.produkty 
sporządzone z towarów zawartych w tej klasie lub w więk-
szości z tych produktów, Suplementy diety inne niż do celów 
leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi z owoców  
i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub witaminy i/lub mikro-
elementy i/lub makroelementy, Suplementy żywności inne 
niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wy-
ciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub wita-
miny i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, środki die-
tetyczne inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim 
składzie wyciągi z owoców i/lub witamin i/lub mikroelemen-
ty i/lub makroelementy.
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(210) 551929 (220) 2023 01 30
(731) GRANDE POSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AMICI BY RUCOLA
(510), (511) 35 Usługi marketingowe w zakresie restauracji, 
Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji, 
barów, pubów oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Zarządzanie biznesowe restauracjami, kawiar-
niami, pubami, barami, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczącej restauracji, barów, pubów, ka-
wiarni, Usługi sprzedaży stacjonarnej oraz online dań goto-
wych oraz produktów spożywczych, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi barów, pubów, restauracji, ka-
wiarni, koktajlbarów, lodziarni, ciastkarni, Restauracje oferu-
jące dania na wynos, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi kateringowe, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów, Usługi rezerwacji miejsc w re-
stauracjach i barach, Organizowanie bankietów, Zapewnie-
nie pomieszczeń na uroczystości, Usługi barmanów, Winiar-
nie, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i sprzętów do podawania jedzenia i napojów, Hotele, hostele 
i pensjonaty, Usługi w zakresie zakwaterowania, wynajmu 
pokojów, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczaso-
wych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia.

(210) 551940 (220) 2023 01 31
(731) ZAWISTOWSKI MATEUSZ GLITCH KIDS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) INTERNAZIOMALE
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Ko-
smetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki 
do użytku osobistego, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki dla dzieci, 
Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmety-
ki do włosów, Preparaty do włosów, Szampony, Środki per-
fumeryjne i zapachowe, Perfumy, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji ciała, Kosmetyki do ciała, Kosmetyki w go-
towych zestawach, Preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, Preparaty wybielające do użytku 
domowego, Preparaty do mycia do użytku domowego, 
Preparaty do prania chemicznego, Płyny do prania, Prosz-
ki do prania, Środki do prania tkanin, Środki do płukania 
do prania, Pasty do obuwia, Środki do czyszczenia obuwia 
[preparaty], 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy 
diety dla niemowląt, Suplementy diety do użytku medycz-
nego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety 
do kontroli cholesterolu, Suplementy diety poprawiające 
kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Białkowe suplementy diety, Suplementy zioło-
we, Suplementy prebiotyczne, Mineralne suplementy od-
żywcze, Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy 
diety z cynkiem, Suplementy diety zawierające enzymy, Su-
plementy diety z białkiem sojowym, 9 Muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do pobrania, Nagrania audio, 
w tym do pobrania, Nagrania cyfrowe, Nagrania dźwięko-
we, w tym do pobrania, Nagrania muzyczne, Nagrania mul-
timedialne, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania 
wideo, w tym do pobrania, Nagrania wideo w postaci płyt, 
Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Oprogramowanie 
komputerowe, nagrane, Mobilne aplikacje, Aplikacje kom-
puterowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfo-

ny, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
w tym do pobrania, Czasopisma elektroniczne, w tym 
do pobrania, Książki audio, w tym do pobrania, Książki elek-
troniczne, w tym do pobrania, Publikacje elektroniczne, 
w tym do pobrania, 18 Walizy, torby podróżne, torby i port-
fele, Parasole, Parasolki, Torby turystyczne, Torby plażowe, 
Torby gimnastyczne, Torby sportowe, Torby uniwersalne, 
Torby zakupowe, Torby na kółkach, Torby na obuwie, Torby 
na zakupy na kółkach, Torby na pas i na biodra [nerki], Duże, 
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Walizki 
biznesowe, Walizki skórzane, Skórzane walizki podróżne, 
Walizki na kółkach, Nosidełka kangurki niemowlęce, Nosi-
dełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Nosidełka do no-
szenia niemowląt przez ramię, Nosidełka dla niemowląt 
do noszenia na ciele, Nosidełka dla zwierząt [torby], Port-
monetki, Portmonetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyj-
ne, Skóra i imitacje skóry, Sztuczna skóra, Skóra syntetycz-
na, Skóra surowa lub półprzetworzona, 25 Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, Odzież męska, Odzież damska, Odzież 
dziecięca, Odzież dla niemowląt, Odzież codzienna, Odzież 
wierzchnia, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież 
do biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skórzana, 
Odzież dżinsowa, Odzież z lateksu, Odzież skórzana dla 
motocyklistów, Odzież ciążowa, Bielizna, Bielizna męska, 
Bielizna damska, Bielizna dziecięca, Bielizna dla niemow-
ląt, Obuwie męskie, Obuwie damskie, Obuwie dziecięce, 
Nakrycia głowy męskie, Nakrycia głowy damskie, Nakrycia 
głowy dziecięce, 35 Usługi w zakresie zarządzania bizne-
sowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, 
Zarządzenie biznesowe zespołami muzycznymi, Negocjo-
wanie transakcji handlowych w zakresie działalności arty-
stycznej, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, Negocjacje kontraktów reklamowych, Zarzą-
dzenie biznesowe lokalami gastronomicznymi, w tym ba-
rami i pubami, Administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Organizacja zarządzania działalnością gospo-
darczą, Pomoc w zarządzaniu, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesem, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, 
promocyjne i public relations, Usługi handlu detalicznego 
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do po-
brania, Merchandising, Usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej następujących towarów: kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku 
domowego, preparaty wybielające do użytku domowe-
go, preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty 
do prania chemicznego, płyny do prania, proszki do prania, 
pasty do obuwia, środki do czyszczenia obuwia [preparaty], 
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
walizy, torby podróżne, torby i portfele, parasole, parasol-
ki, portmonetki, nosidełka dla dzieci i niemowląt, nosidełka 
dla zwierząt, skóra i imitacje skóry, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, produkty i usługi cyfrowe, 41 Usługi rozrywkowe, 
Usługi zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe świad-
czone przez grupę muzyczną, Występy grup muzycznych 
na żywo, Przedstawienia muzyczne, Koncerty muzyczne, 
Widowiska muzyczne, Organizacja rozrywek muzycznych, 
Organizacja konkursów muzycznych, Obsługa koncertów 
muzycznych, Występy muzyczne i piosenkarskie, Reżyse-
rowanie przedstawień muzycznych, Wynajem instrumen-
tów muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną wystę-
pów muzycznych, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i muzycznych, Montaż wideo, Produkcja na-
grań wideo, Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, 
Wypożyczanie nagrań muzycznych i fonograficznych, Pu-
blikowanie, Publikowanie tekstów muzycznych, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzy-
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ki, nie do pobrania, Udostępnianie filmów nie do pobrania, 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio 
i rozrywki multimedialnej, Muzyczne usługi wydawnicze, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Inter-
necie, w formie audio lub wideo, Usługi edukacyjne, Usługi 
edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyjne w zakre-
sie zarządzania i marketingu.

(210) 551941 (220) 2023 01 31
(731) OPTIMISTIC-OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMISTIC OPTYK

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty nawilżające do oczu, Preparaty far-
maceutyczne do zapobiegania chorobom oczu, Preparaty 
farmaceutyczne do leczenia chorób i dolegliwości oczu, 
Roztwory do płukania soczewek kontaktowych, Produk-
ty farmaceutyczne do użytku okulistycznego, Preparaty 
farmaceutyczne do użytku w okulistyce, Preparaty farma-
ceutyczne do chirurgii okulistycznej i wewnątrzgałkowej, 
Środki lepkosprężyste do celów okulistycznych, 9 Artykuły 
optyczne [okulary] korekcyjne, Etui na okulary, Etui na oku-
lary dziecięce, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, 
Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary słonecz-
ne, Futerały na okulary, Futerały na okulary słoneczne, Na-
kładki na okulary słoneczne na magnes, Ochronne okulary, 
Ochronne (Okulary -) do uprawiania sportu, Okulary, Oku-
lary antyrefleksyjne, Okulary dla dzieci, Okulary dla rowe-
rzystów, Okulary do czytania, Okulary korekcyjne dla dal-
tonistów, Okulary korekcyjne, Zestawy soczewek [wzierniki, 
okulary], Woreczki na okulary, Przeciwsłoneczne okulary 
na receptę, Przeciwmgielne okulary ochronne, Okulary, 
okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, Pojemniki na so-
czewki kontaktowe zawierające funkcje czyszczenia ultra-
dźwiękowego, Soczewki antyrefleksyjne, Soczewki do oku-
larów, Soczewki do okularów słonecznych, Soczewki korek-
cyjne [optyka], Soczewki okularów słonecznych, Zapasowe 
soczewki do okularów, Szklane soczewki optyczne, Okulary 
optyczne, Oprawki do okularów, 44 Diagnozowanie zabu-
rzeń przetwarzania wzrokowego, Usługi badania wzroku 
[zakłady optyczne], Usługi laserowej korekty wzroku, Usługi 
przesiewowych badań wzroku, Usługi okulistyczne, Dopa-
sowywanie okularów.

(210) 551944 (220) 2023 01 31
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi z fos-
folipidami, Zioła lecznicze, Dietetyczna żywność do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Zioła lecznicze su-
szone lub zakonserwowane.

(210) 551945 (220) 2023 01 31
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.15, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, 
Spraye do nosa do użytku leczniczego, Spraye do nosa 
udrożniające górne drogi oddechowe, Sól fizjologiczna 
do nosa, Preparaty z wodą morską do nosa.

(210) 551965 (220) 2023 01 31
(731) FUNDACJA „WOLF ZONE”, Wilczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF ZONE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.15, 
02.01.23, 03.01.24, 05.01.16

(510), (511) 41 Kursy samoświadomości (szkolenia), kursy 
szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficznych, w zakre-
sie rozwoju osobistego, nauczanie praktyk medytacyjnych, 
organizacja i przeprowadzanie warsztatów, seminariów 
w zakresie samoświadomości, trening rozwoju osobistego, 
trening medytacji, usługi szkoleniowe dla biznesu.

(210) 551966 (220) 2023 02 01
(731) TUSK MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO  

HANDLOWO-USŁUGOWE TABAKA, Kartuzy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLARYT

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 17 Materiały izolacyjne do izolacji termicznej, 
Materiały i artykuły termoizolacyjne, Pianki termoizolacyjne, 
Materiały budowlane związane z izolacją budynków, Mate-
riały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, Pianka 
do izolacji cieplnej, 19 Parapety okienne, parapety termiczne, 
Szkło izolacyjne, Płyty izolacyjne (niemetalowe), Bloczki be-
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tonowe zawierające materiały izolacyjne, Niemetalowe płyty 
dachowe o właściwościach izolacyjnych, Materiały budowla-
ne niemetalowe.

(210) 551980 (220) 2023 02 01
(731) EXIM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.11.12, 26.02.07, 26.02.18, 24.03.17
(510), (511) 5 Witaminy i preparaty witaminowe, Suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne, Suplementy wzmacniające 
zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane pro-
filaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, 
Suplementy ziołowe w płynie, Odżywcze suplementy diety, 
Tabletki witaminowe, Żelki witaminowe.

(210) 551981 (220) 2023 02 01
(731) VERANO GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 11 Grzejniki do centralnego ogrzewania.

(210) 551985 (220) 2023 02 01
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) codocare
(510), (511) 5 Materiały opatrunkowe do ran, Bandaże opa-
trunkowe, Medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
Płótno opatrunkowe do celów medycznych, Środki opatrun-
kowe pierwszej pomocy, Siatki opatrunkowe.

(210) 551987 (220) 2023 02 01
(731) LUPA NATALIA COMSERVICE DI  

NATALIA WIKTORIA LUPA, Mediolan, IT
(540) (znak słowny)
(540) MODIPATCH
(510), (511) 19 Asfalt, smoła i bitumy, Materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, 
Nawierzchnie asfaltowe, Asfaltowe mieszanki do łatania, Po-
włoki [materiały budowlane], Produkty do brukowania, nie-
metalowe, 40 Recykling, Recykling i uzdatnianie odpadów, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z re-
cyklingiem odpadów i śmieci.

(210) 552006 (220) 2023 02 01
(731) KITTEL-ZAMOJDA MAGDALENA, ZAMOJDA MARCIN 

KZ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KZ NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.01.01, 26.01.11, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Au-
kcje nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieru-
chomościami, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieru-
chomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi re-
klamowe dotyczące nieruchomości, 36 Udzielanie informacji 
dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji do-
tyczących nieruchomości, Udzielanie gwarancji finansowych 
dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, Ubez-
pieczenie wyposażenia nieruchomości, Ubezpieczenie dla 
właścicieli nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Pobieranie czynszu, Wynajem nieruchomości i majątku, Ad-
ministrowanie domami czynszowymi, Administrowanie nie-
ruchomościami, Agencja wynajmu zakwaterowania [miesz-
kania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje miesz-
kaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Agencje 
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Agencje wynaj-
mu zakwaterowania w domach opieki, Biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Do-
starczanie informacji dotyczących nieruchomości, Finanso-
wanie inwestycji budowlanych, Finansowanie konsorcjalne 
nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Naby-
wanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nie-
ruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finan-
sowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie ogra-
niczonej własności nieruchomości, Organizowanie wynaj-
mu mieszkań, Pobieranie czynszów, Pomoc w zakresie na-
bywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo 
nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne do-
tyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzie-
lanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomościach, 
dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości 
przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzeda-
żą budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieru-
chomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyj-
nych nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywa-
nia nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi do-
radcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowania nierucho-
mości, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania gruntu 
[w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania nieruchomości, 
Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania 
własności na rzecz osób trzecich, Usługi pośrednictwa fi-



Nr  ZT10/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 49

nansowego w zakresie nieruchomości, Usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie porozumień 
dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usłu-
gi w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nierucho-
mym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi 
zarządzania majątkiem, Usługi zarządzania majątkiem nieru-
chomym związane z ogrodnictwem, Usługi zarządzania ma-
jątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym związane z rolnictwem, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w systemie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków 
handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlo-
wymi, Usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], 
Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe 
zamieszkanie], Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wybór 
i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wy-
cena i zarządzanie nieruchomościami, Wynajem sal wysta-
wowych, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmo-
wanie centrów handlowych, Zakwaterowanie (Zapewnienie 
stałego -), Zapewnianie środków finansowych na rozwój 
nieruchomości, Zapewnianie stałego zakwaterowania, Za-
pewnianie stałego zamieszkania, Zapewnienie finansowania 
rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie budynkami, Zarzą-
dzanie domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami 
niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządza-
nie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości.

(210) 552010 (220) 2023 02 01
(731) POLSKA RÓŻA ERNEST MICHALSKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Falenty Nowe

(540) (znak słowny)
(540) abjo
(510), (511) 29 Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, Dżemy owocowe, Przetwory owocowe jako 
dżemy, Marmolady owocowe, Ekstrakty warzywne do goto-
wania jako soki, Przeciery warzywne, Oleje spożywcze, Oleje 
roślinne do celów spożywczych, Konfitury, Konfitury z płat-
ków róży, 30 Zioła do celów spożywczych, Herbata, Aromaty 
do herbaty, Herbata mrożona, Herbata owocowa inna niż 
do celów medycznych, Herbata z dzikiej róży, Herbaty owo-
cowe, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami 
smakowymi, Substytuty herbaty, Nielecznicze napoje na ba-
zie herbaty, Preparaty do sporządzania napojów na bazie 
herbaty, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Napoje na ba-
zie herbaty, 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne 
i gazowane, Napoje owocowe, Napoje owocowe i soki owo-
cowe, Napoje składające się z mieszanki soków owocowych 
i warzywnych, Napoje na bazie owoców, Napoje mrożone 
na bazie owoców, Syropy do napojów bezalkoholowych, Sy-
ropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napo-
jów, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do spo-
rządzania napojów, Esencje do produkcji napojów, Sorbety 

jako napoje, Bezalkoholowe napoje na bazie miodu, Napoje 
serwatkowe, Soki warzywne, Lemoniada, Napoje izotonicz-
ne, Koktajle jako bezalkoholowe napoje owocowe, Bezal-
koholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, 
Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoho-
lowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Owocowe nektary 
bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bez-
alkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów owo-
cowych, Koncentraty do sporządzania napojów sportowych, 
Koncentraty soków owocowych, Bezalkoholowe napoje za-
wierające soki warzywne, Napoje warzywne, Bezalkoholowe 
napoje z soku warzywnego, Soki warzywne jako napoje, Wa-
rzywne napoje typu smoothie, Syropy owocowe.

(210) 552011 (220) 2023 02 01
(731) POLSKA RÓŻA ERNEST MICHALSKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Falenty Nowe

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) abjo

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, Dżemy owocowe, Przetwory owocowe jako 
dżemy, Marmolady owocowe, Ekstrakty warzywne do goto-
wania jako soki, Przeciery warzywne, Oleje spożywcze, Oleje 
roślinne do celów spożywczych, Konfitury, Konfitury z płat-
ków róży, 30 Zioła do celów spożywczych, Herbata, Aromaty 
do herbaty, Herbata mrożona, Herbata owocowa inna niż 
do celów medycznych, Herbata z dzikiej róży, Herbaty owo-
cowe, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami 
smakowymi, Substytuty herbaty, Nielecznicze napoje na ba-
zie herbaty, Preparaty do sporządzania napojów na bazie 
herbaty, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Napoje na ba-
zie herbaty, 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne 
i gazowane, Napoje owocowe, Napoje owocowe i soki owo-
cowe, Napoje składające się z mieszanki soków owocowych 
i warzywnych, Napoje na bazie owoców, Napoje mrożone 
na bazie owoców, Syropy do napojów bezalkoholowych, Sy-
ropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napo-
jów, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do spo-
rządzania napojów, Esencje do produkcji napojów, Sorbety 
jako napoje, Bezalkoholowe napoje na bazie miodu, Napoje 
serwatkowe, Soki warzywne, Lemoniada, Napoje izotonicz-
ne, Koktajle jako bezalkoholowe napoje owocowe, Bezal-
koholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, 
Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoho-
lowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Owocowe nektary 
bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bez-
alkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów owo-
cowych, Koncentraty do sporządzania napojów sportowych, 
Koncentraty soków owocowych, Bezalkoholowe napoje za-
wierające soki warzywne, Napoje warzywne, Bezalkoholowe 
napoje z soku warzywnego, Soki warzywne jako napoje, Wa-
rzywne napoje typu smoothie, Syropy owocowe.

(210) 552020 (220) 2023 02 01
(731) EDMARK EDYTA STYPUŁKOWSKA I MAREK 

STYPUŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Suraż
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOGGI

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 31 Pokarm dla zwierząt domowych.

(210) 552037 (220) 2023 02 01
(731) GORDEZIANI VLADYSLAVA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) thedncrs
(510), (511) 25 Odzież taneczna, Kostiumy taneczne, Odzież 
sportowa, Stroje sportowe, Obuwie sportowe, Akcesoria 
na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Skórzane nakrycia 
głowy, 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], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony 
[odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wie-
czorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, 
Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszo-
wa, 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], Pulowery bez ręka-
wów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież 
sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce 
[odzież], Odzież z imitacji skóry, Garnitury w sportowym sty-
lu, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzie-
żowe ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki dam-
skie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, 
Chińskie sukienki cheongsams, Luźne sukienki ciążowe, Su-
kienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne su-
kienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule 
sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane ko-
szule, 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 koszule nocne, Ko-
szule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-
-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, 
Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie cisowe, Bry-
czesy [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 spódni-
cą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie 
do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi 
spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], Kombi-
nezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry 
polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez ręka-
wów, 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 ba-

wełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki fu-
trzane, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżin-
sowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki 
puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocie-
plane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pi-
lotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki cieple, Ciepłe kurtki ro-
bocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki prze-
ciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, 
Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], 
Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki 
futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pom-
ponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki 
ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłonecz-
ne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słom-
kowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kape-
lusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kasz-
mirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale 
damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szali-
ki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty 
dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce 
[odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw 
przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie 
piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obu-
wie lekkoatletyczne, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie 
codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie 
wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki 
[obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obu-
wie do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn, 
Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie 
dla niemowląt, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie 
do łowienia ryb, Obuwie wykonane z drewna, Obuwie 
na plażę, Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków, 
Obuwie inne niż sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Obuwie męskie i damskie, Buty treningowe [obuwie sporto-
we], Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Buty 
tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do obuwia łączące pode-
szwę z cholewką [obuwie pasowe], Obuwie do celów rekre-
acji, Obuwie, Rękawiczki [odzież], Odzież męska, damska 
i dziecięca, 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akceso-
riów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracyjnymi akcesoria-
mi do włosów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deko-
racyjnymi akcesoriami do włosów, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Pro-
mocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Udostępnia-
nie analiz sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje 
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usługi two-
rzenia kontaktów sprzedażowych, Informacje na temat me-
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tod sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządza-
nie personelem zajmującym się sprzedażą, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], Administrowanie odnoszące się do metod sprze-
daży, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Negocjowa-
nie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, Informacje na temat rankingu 
sprzedaży produktów, Zarządzanie programami motywacyj-
nymi na rzecz sprzedaży i promocji, Promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klien-
tów, Marketing dotyczący promocji, Promocyjne usługi han-
dlowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamo-
we i promocyjne [publicity], Usługi promocyjne i reklamowe, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochraniaczami 
do użytku w sporcie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z nakolannikami do użytku sportowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze skarpetkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z torbami sportowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z butami na wysokim obcasie, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z matami gimnastycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ochraniaczami 
do użytku w sporcie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakolannikami do użytku sportowego, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze skarpetkami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z torbami sportowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z butami na wysokim obcasie, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z matami gimnastycznymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, 41 Studia 
tańca, Szkoły tańca, Nauka tańca, Organizowanie pokazów 
tańca, Pokazy tańca mężczyzn, Nauka tańca na rurze, Nauka 
tańca dla dzieci, Nauka tańca dla dorosłych, Usługi w zakresie 
klubów tańca, Usługi w zakresie nauki tańca, Usługi w zakre-
sie tańca erotycznego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do tańca, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Udostępnianie 
sal do tańca i ich wyposażenia, Pokazy tańca na żywo, Udzie-
lanie lekcji tańca, Rozrywka, Rozrywka interaktywna, Organi-
zowanie rozrywki, Usługi rozrywkowe, Ośrodki rozrywkowe, 
Informacja o rozrywce, Planowanie przyjęć [rozrywka], Orga-
nizacja rozrywek muzycznych, Edukacja, Edukacja dorosłych, 
Edukacja sportowa, Pokazy edukacyjne, Szkolenia edukacyj-
ne, Usługi edukacyjne, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych, Kursy szkolenio-
we, Kursy instruktażowe, Prowadzenie kursów, Organizowa-
nie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów instruktażo-
wych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie 
kursów edukacyjnych, Organizowanie kursów instruktażo-
wych, Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Prowadzenie 
ośrodków sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczą-
ce sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie sprawności 
fizycznej, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Usługi 
edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, Zajęcia w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu 

sprawności fizycznej, Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fi-
zyczne], Świadczenie usług edukacyjnych związanych 
ze sprawnością fizyczną, Prowadzenie zajęć poprawiających 
kondycję fizyczną, Kultura fizyczna, Szkolenia w zakresie 
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Rezerwowanie 
obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Usługi szkolenio-
we w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Wy-
pożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fi-
zycznych, Zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie 
ćwiczeń fizycznych, Usługi w zakresie udostępniania sprzętu 
do ćwiczeń fizycznych, Szkolenia w zakresie kultury fizycznej 
dla dorosłych i dzieci, Udostępnianie informacji edukacyj-
nych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Usługi oce-
ny w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, 
Pokazy baletowe, Organizowanie pokazów tanecznych, Pre-
zentacja pokazów tanecznych, Pokazy [do celów szkolenio-
wych], Pokazy taneczne na żywo, Organizowanie pokazów 
w celach rozrywkowych, Pokazy na żywo w celach rozrywko-
wych, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących wy-
stępy tancerzy i piosenkarzy, Produkcja pokazów rozrywko-
wych obejmujących występy tancerzy, Usługi edukacyjne 
związane z tańcem, Imprezy taneczne, Obsługa sal tanecz-
nych, Organizacja konkursów tanecznych, Organizowanie 
imprez tanecznych, Występy taneczne, muzyczne i drama-
tyczne, Usługi w zakresie sal tanecznych, Rozrywka w postaci 
występów tanecznych, Rozrywka w postaci występów ta-
necznych na żywo.

(210) 552048 (220) 2023 02 02
(731) POWER TOOLS MAREK BIELESZ  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) AIMO
(510), (511) 2 Tusze drukarskie, Tonery drukarskie, Tusz 
do drukarek, Atrament do drukarek atramentowych, Kartri-
dże do drukarek, napełnione, Kartridże z tuszem, napełnione, 
do drukarek i fotokopiarek, Wkłady z tonerem, pełne, do dru-
karek i fotokopiarek, Tonery - tusz do drukarek i fotokopia-
rek, Tonery do drukarek i fotokopiarek, Tusze do drukarek 
i fotokopiarek, Wkłady atramentowe, pełne, do drukarek,  
7 Drukarki kodów kreskowych - maszyny, Drukarki wytłacza-
jące, Etykieciarki kodów kreskowych, Etykieciarki, Maszyny 
do drukowania etykiet, Maszyny do drukowania na etykie-
tach, Urządzenia do nadrukowywania etykiet inne niż biu-
rowe, Maszyny do produkcji etykiet inne niż biurowe, Aplika-
tory etykiet inne niż do użytku biurowego, Maszyny do ety-
kietowania inne niż do użytku biurowego, Podajniki etykiet 
inne niż biurowe, 9 Drukarki, Drukarki wielofunkcyjne - MFP, 
Drukarki termiczne, Drukarki optyczne, Drukarki komputero-
we, Drukarki kolorowe, Drukarki rozetkowe, Drukarki dyskre-
tyzujące, Drukarki uderzeniowe, Drukarki bezuderzeniowe, 
Drukarki kodów kreskowych, Sterowniki drukarki laserowej, 
Drukarki do biletów, Drukarki z wyjściami zintegrowanymi, 
Urządzenie pozwalające na korzystanie z drukarki wielu 
użytkownikom, Oprogramowanie do sterowania drukarkami 
komputerowymi, Programy do drukarek, Kable do drukarek, 
Konwertery do drukarek, Stojaki do drukarek, Głowice dru-
karek termicznych, Rozgałęźniki - huby do drukarek, Sterow-
niki drukarek umożliwiające współdzielenie portów, Wkłady 
atramentowe, nienapełnione, do drukarek komputerowych, 
Kartridże na toner, nienapełnione, do drukarek, Walizki spe-
cjalnie przystosowane do przenoszenia drukarek kompute-
rowych, Czytniki etykiet - dekodery, Samoprzylepne etykiety 
magnetyczne, Samoprzylepne etykiety zakodowane, Ma-
gnetyczne etykiety identyfikacyjne, Etykiety identyfikacyj-
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ne zakodowane, Etykiety z kodami kreskowymi, kodowane, 
Etykiety identyfikacyjne do odczytu maszynowego, Etykiety 
z odczytywanymi komputerowo kodami, Etykiety ze zin-
tegrowanymi tagami RFID, Etykiety identyfikacyjne dające 
się odczytać maszynowo, Etykiety zawierające informacje 
zapisane lub kodowane elektronicznie, Etykiety zawierające 
informacje zapisane lub kodowane magnetycznie, Etykiety 
zawierające informacje zapisane lub kodowane optycznie, 
Etykietki do oznaczania elektrycznych przewodów, Etykietki 
do oznaczania kabli elektrycznych, Etykietki do oznaczania 
przewodów elektrycznych, Elektroniczne etykietki zabezpie-
czające, Elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, 
Elektroniczne etykietki na towarach, 16 Przenośne drukarki 
etykiet - sprzęt biurowy, Taśmy do drukarek igłowych, Papier 
do drukarek laserowych, Papier rolowany do drukarek, Ma-
teriały drukarskie i introligatorskie, Taśmy do przenośnych 
drukarek etykiet - artykuły biurowe, Przenośne zestawy 
drukarskie, Taśmy do drukarek komputerowych, Zestawy 
drukarskie, przenośne - artykuły biurowe, Taśmy nasączone 
tuszem do drukarek komputerowych, Zestawy drukarskie, 
Papier drukarski, Papier drukarski superkalandrowany, Etykie-
ty wysyłkowe, Etykiety adresowe, Etykiety z papieru, Etykie-
ty tekturowe, Samoprzylepne etykiety drukowane, Etykietki 
na prezenty, Drukowane etykietki papierowe, Papierowe 
etykietki identyfikacyjne, Etykietki z ceną, Papier do etykie-
towania, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety przylepne 
z papieru, Etykiety z papieru lub kartonu, Etykieciarki biuro-
we, Urządzenia ręczne do etykietowania, Urządzenia do ety-
kietowania do użytku biurowego, Maszyny do drukowania 
etykiet do użytku domowego i biurowego.

(210) 552050 (220) 2023 02 02
(731) SENPURO HOME AND GARDEN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zzz sypialnia plus

(531) 09.01.23, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 20 Materace, Łóżka, materace, poduszki i podusz-
ki ozdobne, Łóżka drewniane, Komody, Komody [meble], Me-
ble, Łóżka, Poduszki, Pościel, oprócz bielizny pościelowej.

(210) 552066 (220) 2023 02 02
(731) GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, Giżycko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTA GIŻYCKA

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04, 
26.02.07

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

(210) 552083 (220) 2023 02 02
(731) GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, Giżycko
(540) (znak słowny)
(540) Czysta Giżycka
(510), (511)  35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 552084 (220) 2023 02 03
(731) WICHA BEATA BLANK DOBRE LODY, Lędziny
(540) (znak słowny)
(540) Blank Dobre Lody
(510), (511) 30 Jadalne lody owocowe, Jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], Lody bez mleka, Lody jadalne, Lody 
mleczne, Lody mleczne [lody], Lody na bazie jogurtu [lody 
jako główny składnik], Lody o smaku czekoladowym, Lody 
owocowe, Lody wodne [sorbety], Lody z owocami, Lody za-
wierające czekoladę, Owocowe lody, Sorbety [lody], Sorbety 
[lody wodne], Sorbety [wodne lody], Wegańskie lody.

(210) 552085 (220) 2023 02 03
(731) ŁĄCZ DAWID DLB, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dlbikes

(531) 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 11 Lampki rowerowe na dynamo, Lampy kierun-
kowe do rowerów, Rowerowe światełka odblaskowe, Świa-
tła do rowerów, Światła odblaskowe na szprychy rowerowe, 
Światła rowerowe, 12 Bagażniki na rowery, Bagażniki na ro-
wery do pojazdów, Dopasowane pokrowce na rowery, Elek-
tryczne rowery składane, Rowery, Rowery dostawcze, Rowe-
ry dziecięce, Rowery elektryczne, Rowery górskie, Rowery 
jednokołowe, Rowery jednokołowe wyposażone w silnik, Ro-
wery na pedały, Rowery (Siodełka -), Rowery składane, Rowe-
ry sportowe, Rowery szosowe, Rowery trekingowe, Rowery 
trójkołowe dostawcze, Rowery wodne, Rowery wyposażone 
w silnik, Samobalansujące się rowery jednokołowe, Szosowe 
rowery wyścigowe, Bagażniki rowerowe, Dętki ogumienia 
rowerowego, Dętki rowerowe, Klaksony rowerowe, Koła ro-
werowe, Koła zębate [części rowerowe], Końcówki do kie-
rownicy rowerowej, Korby rowerowe, Łańcuchy napędowe 
[części rowerowe], Łańcuchy rowerowe, Mostki kierownicy 
[części rowerowe], Nakładki na pedały rowerowe, Nakładki 
na szprychy rowerowe, Noski rowerowe, Opony rowerowe, 
Opony rowerowe bezdętkowe, Podpórki do rowerów [czę-
ści rowerowe], Podpórki rowerowe, Pokrowce na uchwyty 
rowerowe, Przyczepki rowerowe, Riksze rowerowe, Sakwy 
rowerowe, Siodełka rowerowe, Siodełka rowerowe lub mo-
tocyklowe, Torby rowerowe, Układy napędowe [części ro-
werowe], Widelce [części rowerowe], Akcesoria do rowerów 
do przewożenia bagażu, Akcesoria do rowerów do prze-
wożenia napojów, Amortyzatory do rowerów, Bagażniki dla 
rowerów, Bagażniki do rowerów, Bagażniki na torby do ro-
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werów, Błotniki do dwukołowych pojazdów silnikowych lub 
rowerów, Błotniki do rowerów, Chlapacze [błotniki] do rowe-
rów, Części konstrukcyjne rowerów, Dętki [do dwukołowych 
pojazdów mechanicznych lub rowerów], Dętki do rowerów, 
Dźwignie hamulców do rowerów, Dzwonki do rowerów, Ha-
mulce [części rowerów], Hamulce do rowerów, Hydrauliczne 
hamulce obręczowe do rowerów, Hydrauliczne hamulce 
tarczowe do rowerów, Kierownice [części do rowerów], Kie-
rownice do rowerów, Kierownice [rowerowa, motocyklowa], 
Kierunkowskazy do rowerów, Klocki hamulcowe [części ro-
werów], Koła [części rowerów], Koła do rowerów, Koła łań-
cuchowe do rowerów, Koła tarczowe [części rowerów], Koła 
zębate do rowerów, Końcówki rączek kierownicy [części ro-
werów], Kosze przystosowane do rowerów, Łańcuchy [części 
rowerów], Łańcuchy do rowerów, Linki hamulcowe do ro-
werów, Manetki obrotowe do rowerów, Metalowe dzwon-
ki do rowerów, Nakładki widelca [części rowerów], Nóżki 
do rowerów, Obręcze kół do rowerów, Obręcze kół rowerów, 
Ochraniacze ubrania na koła do rowerów, Okrycia siodełek 
do rowerów, Oparcia pasażerów do rowerów, Opony bez-
dętkowe do kół rowerów, Opony bezdętkowe do rowerów, 
Opony do rowerów dla dzieci, Osłony łańcucha do rowe-
rów, Paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, Pedały 
do rowerów, Piasty do kół rowerowych, Piasty do rowerów, 
Podpórki do rowerów, Pokrowce na siodełka do rowerów, 
Pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, Pokrycia siode-
łek rowerów, Pompki do pompowania opon rowerowych, 
Pompki do pompowania opon rowerów, Pompki do rowe-
rów, Pompy powietrza do dwukołowych pojazdów silniko-
wych lub rowerów, Przeguby widelców przednich [części 
rowerów], Przekładnie zębate z kołami zmianowymi [części 
rowerów], Przerzutki do rowerów, Przyczepy do przewożenia 
rowerów, Ramy, do bagażników, do rowerów, Ramy do rowe-
rów, Sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, Sie-
dzenia dziecięce przystosowane do rowerów, Silniki do ro-
werów, Siodełka do rowerów, Sprzęt do naprawy przebitych 
opon rowerowych, Stabilizatory do rowerów, Sygnalizatory 
kierunkowe do rowerów, Sygnały kierunkowe do rowerów, 
Szprychy do kół rowerowych, Szprychy do rowerów, Torby 
na bagażnik rowerowy, Transportery dla zwierząt przystoso-
wane do rowerów, Trzpienie obrotowe do rowerów, Uchwy-
ty do bidonów rowerowych, Uchwyty do mocowania bido-
nów rowerowych, Uchwyty do rowerowych dźwigni hamul-
ców, Uchwyty kierownicy do rowerów, Uchwyty na bidony 
do rowerów, Układy napędowe do rowerów, Układy zawie-
szenia do rowerów, Wiatroodporne pokrycia przystosowane 
do rowerów elektrycznych, Widelce przednie do rowerów, 
Wolne koła do rowerów, Zębatki do przerzutek [części rowe-
rów], 35 Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami 
do rowerów, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowe-
rów, 37 Naprawa i konserwacja rowerów, Naprawa rowerów, 
Naprawa lub konserwacja urządzeń do parkowania rowerów, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją urządzeń do parkowania rowerów, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą rowerów, Wynajem przenośnych ła-
dowarek do rowerów elektrycznych.

(210) 552109 (220) 2023 02 03
(731) GĘBCZYŃSKA KLAUDIA NOT WASTED,  

Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) Be my guest
(510), (511) 44 Usługi manicure i pedicure, Usługi manicure 
świadczone podczas wizyt domowych, Zabiegi depilacyjne, 
Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Kosme-
tyczny zabieg laserowy skóry, Zabiegi higieniczne dla ludzi, 

Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla 
twarzy, Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów pielę-
gnacji twarzy, Usługi mikrodermabrazji, Depilacja woskiem, 
Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, Usługi w zakresie pielęgnacji twa-
rzy, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi do-
radztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi 
w zakresie makijażu, Usługi doradztwa online w zakresie ma-
kijażu, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makija-
żu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi prze-
dłużania rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi farbowania rzęs, 
Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, 
Usługi koloryzacji brwi, Usługi kształtowania brwi, Usługi 
farbowania brwi, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usługi ko-
smetyczne, Analiza kosmetyczna, Usługi salonów fryzjersko-
-kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania 
owłosienia, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Wstrzy-
kiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, 
Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone 
przez uzdrowiska typu SPA, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, 
Pielęgnacja stóp, Usługi pielęgnacji stóp.

(210) 552126 (220) 2023 02 06
(731) BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, 

Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowny)
(540) AURET
(510), (511) 36 Bankowość hipoteczna, Bankowość online, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, Powiernictwo, Pożyczki jako finansowanie, 
Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za po-
mocą kart debetowych, Przetwarzanie płatności dokona-
nych za pomocą kart kredytowych, Transakcje finansowe, 
Usługi bankowości mobilnej, Usługi banków oszczędnościo-
wych, Usługi finansowania, Usługi gwarancyjne, Usługi port-
fela elektronicznego jako usługi w zakresie płatności, Usługi 
ubezpieczeniowe, Emisja kart kredytowych.

(210) 552127 (220) 2023 02 03
(731) SUNGBOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełm
(540) (znak słowny)
(540) SUNGBOO
(510), (511) 9 Rękawice ogniotrwałe, Rękawice do ochrony 
przed wypadkami, Rękawice azbestowe do ochrony przed 
wypadkami, Rękawice do celów przemysłowych do ochro-
ny przed urazami, Rękawice do ochrony przed wypadkami 
lub urazami, Rękawice izolacyjne do ochrony przed wypad-
kami, 21 Rękawice bawełniane do celów domowych, Ręka-
wice gumowe do użytku domowego, Rękawice do użytku 
domowego, Rękawice kuchenne, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: rękawice 
ogniotrwałe, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: rękawice ogniotrwałe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
rękawice ogniotrwałe, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: rękawice do ochrony 
przed wypadkami, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: rękawice do ochrony przed 
wypadkami, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: rękawice do ochrony przed 
wypadkami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: rękawice azbestowe do ochrony 
przed wypadkami, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: rękawice azbestowe do ochro-



54 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT10/2023

ny przed wypadkami, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: rękawice azbestowe 
do ochrony przed wypadkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: rękawice do celów 
przemysłowych do ochrony przed urazami, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: rękawice 
do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: rękawice do celów przemysłowych do ochro-
ny przed urazami, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: rękawice do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: rękawice do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: rękawice do ochrony 
przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: rękawice izolacyjne 
do ochrony przed wypadkami, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: rękawice izolacyjne 
do ochrony przed wypadkami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: rękawice 
izolacyjne do ochrony przed wypadkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: rękawice 
bawełniane do celów domowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: rękawice bawełniane 
do celów domowych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: rękawice bawełniane 
do celów domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: rękawice gumowe do użytku 
domowego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: rękawice gumowe do użytku domo-
wego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: rękawice gumowe do użytku domowego, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: rękawice do użytku domowego, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: rękawice 
do użytku domowego, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: rękawice do użytku 
domowego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: rękawice kuchenne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: rękawice 
kuchenne.

(210) 552130 (220) 2023 02 06
(731) DESA TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pewel Ślemieńska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złota Prymka

(531) 24.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 05.03.01, 05.03.15, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 34 Tytoń do żucia.

(210) 552135 (220) 2023 02 06
(731) KANCELARIA PROSPERITAS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ANULUJ KREDYT

(531) 27.05.21, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Doradztwo w zakresie długów, 45 Badania prawne, Usługi 
prawne, Doradztwo prawne.

(210) 552138 (220) 2023 02 06
(731) POTOK RADOSŁAW KANCELARIA ADWOKACKA, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNLIMITED PROGRESS SYSTEM ROSNĄCEJ 

RENTOWNOŚCI

(531) 20.05.07, 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01, 26.11.07
(510), (511) 35 Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Nad-
zór nad działalnością gospodarczą, Opracowywanie strategii 
przedsiębiorstw, Planowanie strategiczne dla działalności 
gospodarczej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi, Usługi public relations, Administrowanie do-
tyczące marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Opracowanie kon-
cepcji marketingowych, Usługi w zakresie analiz rynkowych, 
41 Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
jako szkolenia, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
45 Badania prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo w za-
kresie sporów sądowych, Usługi informacyjne w zakresie 
standardów handlowych.

(210) 552151 (220) 2023 02 07
(731) PIOTROWSKI TOMASZ VIP STUDIO MEBLI, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) V VIP STUDIO HOME

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 40 Produkcja mebli na zamówienie.

(210) 552154 (220) 2023 02 07
(731) ABS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BINGO znak jakości

(531) 03.01.08, 03.01.25, 15.07.01, 20.05.16, 27.05.01, 29.01.14, 
26.07.25

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

(210) 552157 (220) 2023 02 07
(731) HOMTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.01, 01.03.12, 07.03.11, 07.03.12, 27.05.01, 29.01.13
(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 mikrooranizmów, 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) 552158 (220) 2023 02 07
(731) HOMTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.01, 01.03.12, 07.03.11, 07.03.12, 27.05.01, 29.01.13
(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 mikrooranizmów, Dezynfekcja powierzchni 
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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) 552167 (220) 2023 02 06
(731) FUNDACJA KRÓLOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e:mi edukacja: można inaczej

(531) 27.05.01, 24.17.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Muzyczne usługi wydawnicze, 
Pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Publikacja elektroniczna online periodyków i książek, Publi-
kacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie, Publikowa-
nie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publi-
kowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikowanie tekstów 
edukacyjnych, Publikowanie tekstów, Usługi w zakresie  
publikowania online.

(210) 552192 (220) 2023 02 07
(731) BOCHYŃSKI DAMIAN FLYTAC CONSULTING, 

Henryków-Urocze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLYTAC ACADEMY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.13.25, 23.03.03, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 552206 (220) 2023 02 07
(731) MODZELEWSKI TOMASZ MO REAL ESTATE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MO Real Estate

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, 
Zakwaterowanie (zapewnienie stałego - ).

(210) 552210 (220) 2023 02 08
(731) FUNDACJA PRZYJAŹŃ SZTUKA EDUKACJA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lelenfant

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.14
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, 
Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Udzielanie pomocy 
materialnej, organizacyjnej oraz prawnej członkom fundacji 
oraz podmiotom zainteresowanym organizowaniem działań 
na rzecz rozwoju kultury i sztuki, Pozyskiwanie środków fi-
nansowych na realizację zadań statutowych fundacji, Wspie-
ranie i dofinansowywanie szkoleń, zjazdów i sympozjów 
związanych z tematyką kultury i sztuki, Wspieranie i dofinan-
sowywanie podmiotów działających w zakresie sztuki filmo-
wej, 41 Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych 
i rozrywkowych, organizowanie widowisk, organizowanie 
wystaw sztuki i przedstawień artystycznych, organizowanie 
festiwali filmowych, organizowanie koncertów i występów 
folklorystycznych, organizowanie przyjęć i uroczystości oko-
licznościowych na zlecenie osób trzecich, Usługi prowadze-
nia działalności szkoleniowej w zakresie sztuki, usługi prowa-
dzenia działalności szkoleniowej w zakresie sztuki filmowej, 
usługi prowadzenia działalności szkoleniowej we wszystkich 
dziedzinach życia sportowego i rekreacyjnego, edukacja, 
edukacja w dziedzinie kultury i sztuki, edukacja w dziedzinie 
sztuki filmowej, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, 
promocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu 
życia, współdziałanie z władzami miasta oraz organizacjami 
i fundacjami w zakresie rozwoju kultury i sztuki, współdziała-
nie z władzami miasta oraz organizacjami i fundacjami w za-
kresie rozwoju sportu i kultury fizycznej, propagowanie pro-
filaktyki prozdrowotnej, inicjowanie i wspieranie działalności 
krajoznawczej oraz związanej z aktywnym wypoczynkiem, 
usługi wydawnicze, Usługi w zakresie publikowania książek, 
czasopism, katalogów, broszur, prospektów, folderów, plaka-
tów, materiałów dydaktycznych, Usługi w zakresie wydawa-
nia i udostępniania publikacji elektronicznych, usługi redak-
cyjne, usługi poligraficzne, produkcja nagrań audio i video, 
usługi fotograficzne, prowadzenie agencji artystycznej i ga-
lerii, organizacja wystaw i targów, Organizowanie i obsługa 
zjazdów, konferencji, seminariów, sympozjów i szkoleń, Or-
ganizowanie i prowadzenie konkursów, usługi organizowa-
nia obozów wakacyjnych, wycieczek, zabawy i wypoczynku.

(210) 552223 (220) 2023 02 08
(731) WEGE SIOSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SMAROWANIEC KREMOWY

(531) 27.05.01, 08.01.06
(510), (511) 29 Substytuty serów, Pasty na bazie orzechów, 
Preparowane orzechy nerkowca, Nasiona przetworzone.

(210) 552224 (220) 2023 02 08
(731) WEGE SIOSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAROWANIEC

(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.11.05, 26.04.02, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 29 Substytuty serów, Pasty na bazie orzechów, 
Preparowane orzechy nerkowca, Nasiona przetworzone.

(210) 552225 (220) 2023 02 08
(731) WEGE SIOSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) Smarowaniec
(510), (511) 29 Substytuty serów, Pasty na bazie orzechów, 
Preparowane orzechy nerkowca, Nasiona przetworzone.

(210) 552230 (220) 2023 02 08
(731) ROSEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) Rosevia
(510), (511) 39 Wypożyczanie rowerów, 41 Organizacja 
przyjęć, Organizowanie balów, Organizowanie i obsłu-
ga konferencji, Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie basenów kąpielo-
wych, Prowadzenie zajęć fitness, Trening jogi, Udostępnianie 
basenów kąpielowych, Udostępnianie kortów tenisowych, 
Udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, Udostęp-
nianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli], Usługi 
placów zabaw, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, 
Usługi sal zabaw, Usługi siłowni, Wynajem sprzętu do tenisa, 
Wynajmowanie kortów tenisowych, Wynajmowanie kortów, 
43 Kawiarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-

czem, produktami i transportem, Organizacja przyjęć we-
selnych [miejsca], Udostępnianie miejsc noclegowych, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spo-
tkania, Usługi barowe, Usługi hotelowe, Usługi restauracyjne, 
Wynajem domków letniskowych, Wynajem zakwaterowanie 
tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wy-
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowa-
nie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Za-
pewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach 
wakacyjnych, 44 Usługi spa.

(210) 552232 (220) 2023 02 08
(731) GRZELAKOWSKA-KOSTOGLU EWA, KOSTOGLU 

WOJCIECH RLM SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RED LIPSTICK MONSTER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Tusze do rzęs, Wydłużające tusze do rzęs, Że-
lowe maseczki na oczy, Oczyszczające maseczki do twarzy, 
Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Ma-
seczki z glinki do skóry, Maseczki upiększające do twarzy, 
Maseczki oczyszczające, Maseczki nawilżające do skóry, 
Maseczki nawilżające, Maseczki do włosów, Maseczki 
do twarzy i ciała, Maseczki do twarzy, do celów toaleto-
wych, Maseczki do twarzy, Maseczki do stylizacji włosów, 
Maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, Maseczki do skóry 
[kosmetyki], Maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, Maseczki 
do ciała w kremie, Maseczki do ciała, Perfumy, Ekstrakty 
kwiatowe [perfumy], Perfumy w płynie, Perfumy w postaci 
stałej, Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Emalia 
do paznokci, Emalie do paznokci, Emulsje do wzmacniania 
paznokci, Kosmetyki do paznokci, Odżywki do paznokci, 
Naklejane ozdoby do paznokci, Lakiery nawierzchniowe 
do paznokci, Lakiery do paznokci w pisaku, Lakiery do pa-
znokci, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Kremy 
do paznokci, Krem do skórek wokół paznokci, Kleje do przy-
mocowywania sztucznych paznokci, Kleje do sztucznych 
rzęs, włosów i paznokci, Kleje do mocowania sztucznych 
paznokci, Klej do utwardzania paznokci, Kalkomanie 
do ozdabiania paznokci, Brokat do paznokci, Odżywki 
do skórek wokół paznokci, Odżywki utwardzające do pa-
znokci [kosmetyki], Olejek do skórek wokół paznokci, Opa-
trunki do rekonstrukcji paznokci, Paznokci (Lakiery do -), 
Paznokci (Preparaty do polerowania -), Podkłady do lakie-
rów do paznokci, Podkłady do paznokci [kosmetyki], Po-
włoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, Preparaty 
do kuracji paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Pre-
paraty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty 
do wzmacniania paznokci, Preparaty kosmetyczne do przy-
spieszania schnięcia lakieru na paznokciach, Preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji paznokci, Proszek do polerowa-
nia paznokci, Proszki do nadawania kształtu sztucznym 
paznokciom, Rozjaśniacze do paznokci, Środki do usuwania 
paznokci żelowych, Środki do usuwania skórek wokół pa-
znokci, Środki zmiękczające skórki przy paznokciach, 
Sztuczne paznokcie, Sztuczne paznokcie do celów kosme-
tycznych, Sztuczne paznokcie do stóp, Sztuczne paznokcie 
wykonane z metali szlachetnych, Żel do paznokci, Utwar-
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dzacze do paznokci, Zmywacze do paznokci, Zmywacze 
do paznokci [kosmetyki], Zmywacze do paznokci w sztyf-
cie, Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Emulsje 
do mycia ciała nie zawierające mydła, Kostki mydła 
do czyszczenia do użytku domowego, Kostki mydła do my-
cia ciała, Mydła, Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła do rąk, 
Mydła do twarzy, Mydła do użytku domowego, Mydła 
do użytku osobistego, Mydła i żele, Mydła kosmetyczne, 
Mydła nielecznicze, Mydła perfumowane, Mydła przeciw-
potowe do stóp, Mydła robione ręcznie, Mydła toaletowe, 
Mydła w kremie, Mydła w kremie do mycia, Mydła w płynie, 
Mydła w płynie do kąpieli, Mydła w płynie do rąk i twarzy, 
Mydła w postaci żelu, Mydła w żelu, Mydła z gąbką roślinną 
[luffą], Nielecznicze mydła toaletowe, Perfumowane mydła, 
Produkty z mydła, Przeciwpotowe mydła, Roztwory mydła, 
Torty mydlane, Mydełka, Rzęsy sztuczne, Brwi (Ołówki do -), 
Kleje do mocowania sztucznych brwi, Kosmetyki do brwi, 
Ołówki do brwi, Preparaty koloryzujące do brwi, Produkty 
do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, Puder 
do brwi, Sztuczne brwi, Sztuczne brwi samoprzylepne, 
Tusz do brwi, Żel do brwi, Makijaż (Puder do -), Makijażu 
(Puder do -), Nieleczniczy puder do ciała, Nieleczniczy pu-
der do twarzy, Perfumowany puder [do użytku kosmetycz-
nego], Prasowany puder do twarzy, Biały puder kosmetycz-
ny do twarzy, Puder do ciała, Puder dla niemowląt, Puder 
do makijażu, Puder do rąk, Puder do twarzy, Puder do twa-
rzy w postaci bibułek z pudrem, Puder sypki do makijażu, 
Puder sypki do twarzy, Puder w kamieniu do kompaktów 
[kosmetyki], Puder w kremie do twarzy, Wymienne wkłady 
pudru do puderniczek [kosmetyki], Mleczko do demakija-
żu, Mleczko do opalania, Mleczko do rąk, Mleczko kąpielo-
we, Mleczko kosmetyczne, Mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów kosme-
tycznych, Mleczko oczyszczające do twarzy, Mleczko 
po goleniu, Mleczko po opalaniu, Antyperspiranty [przybo-
ry toaletowe], Dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], 
Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecznicze 
preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty toaletowe, 
Olejki toaletowe, Perfumowane balsamy do ciała [preparaty 
toaletowe], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], 
Perfumowane wody toaletowe, Pianki [przybory toaletowe] 
do stylizacji włosów, Preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty 
toaletowe, Talk, do użytku toaletowego, Środki toaletowe, 
Pomady do celów kosmetycznych, Pomady do włosów, 
Dezodoranty, Dezodoranty dla ludzi, Dezodoranty do ciała 
[wyroby perfumeryjne], Dezodoranty do pielęgnacji ciała, 
Dezodoranty do stóp, Dezodoranty do stóp [aerozole], Dez-
odoranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów, Dez-
odoranty do użytku osobistego, Dezodoranty do użytku 
osobistego [wyroby perfumeryjne], Dezodoranty i antyper-
spiranty, Dezodoranty przeciwpotne, Dezodoranty w sprayu 
dla kobiet, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Ko-
smetyczne płyny do włosów, Płyny kosmetyczne do dema-
kijażu, Płyny kosmetyczne przed goleniem, Chusteczki 
do twarzy, Chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, 
Chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczysz-
czającymi do twarzy, Chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosme-
tycznymi, Chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, 
do użytku kosmetycznego, Chusteczki nasączone prepara-
tami czyszczącymi, Chusteczki nasączone preparatem 
do oczyszczania skóry, Chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, Chusteczki nasączone środkiem 
do nabłyszczania skóry, Chusteczki nawilżane do celów hi-
gienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające 
do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki perfumowane, 

Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Chusteczki zawie-
rające preparaty czyszczące, Nasączone chusteczki 
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Kre-
my do demakijażu, Mleczka do demakijażu, Patyczki baweł-
niane nasączone preparatami do demakijażu, Płyny do de-
makijażu, Preparaty do demakijażu, Preparaty do demakija-
żu oczu, Środki do demakijażu, Środki do demakijażu oczu, 
Waciki nasączone środkami do demakijażu, Żele do dema-
kijażu, Nielecznicze produkty powlekające usta, Produkty 
powlekające usta [kosmetyki], Pomadki do ust, Szminki blo-
kujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Szminki 
do ust, Szminki w kremie do ust, Błyszczyk do ust, Błyszczy-
ki do ust, Błyszczyki do ust [kosmetyki], Palety błyszczyków 
do ust, Cienie do powiek, Preparaty likwidujące opuchliznę 
i cienie pod oczami, Zestawy kosmetyków, Kremy BB, Kre-
my chłodzące do użytku kosmetycznego, Kremy chroniące 
przed słońcem [kosmetyki], Kremy dermatologiczne [inne 
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy 
do aromaterapii, Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], 
Kremy do depilacji, Kremy do golenia, Kremy do opalania, 
Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kre-
my do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy do oczysz-
czania skóry, Kremy do mycia, Kremy do masażu, nie do ce-
lów leczniczych, Kremy do jasnej karnacji, Kremy do opala-
nia skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy 
do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, Kre-
my do pielęgnacji włosów, Kremy do rąk, Kremy do redukcji 
cellulitu, Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do skóry, Kre-
my do skóry [nielecznicze], Kremy do twarzy, Kremy do twa-
rzy do użytku kosmetycznego, Kremy do twarzy i ciała, Kre-
my do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosme-
tyki], Kremy do usuwania owłosienia, Kremy do utrwalania 
fryzury, Kremy do włosów, Kremy, emulsje i żele nawilżają-
ce, Kremy i balsamy do opalania, Kremy i balsamy kosme-
tyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kremy 
korygujące, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne 
do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosme-
tyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy kosmetycz-
ne odżywcze, Kremy na bazie olejków eterycznych do użyt-
ku w aromaterapii, Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy 
na noc [kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy nawilżające 
do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające po goleniu, 
Kremy nielecznicze, Kremy ochronne, Baza pod makijaż, 
Bazy pod makijaż w postaci past, Fluid do makijażu, Kom-
paktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu, 
Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do maki-
jażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kreda do makijażu, 
Kredki do makijażu, Kredki do makijażu oczu, Makijaż do po-
dwajania powiek, Makijaż (Preparaty do -), Makijaż teatralny, 
Makijaż wielofunkcyjny, Ołówki do makijażu, Palety do ma-
kijażu zawierające kosmetyki, Podkład do makijażu, Podkła-
dy do makijażu, Preparaty do makijażu twarzy i ciała, Pro-
dukty do makijażu do twarzy i ciała, Spraye do utrwalania 
makijażu, Środki do makijażu oczu, Środki do usuwania ma-
kijażu, Zestawy do makijażu, Kosmetyki upiększające, 
Czyszczenie na sucho (Preparaty do -), Nielecznicze prepa-
raty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji skóry, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do masażu, 
Nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecz-
nych, Nielecznicze preparaty do namaczania stóp, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosme-
tycznych, Niemedyczne preparaty do kąpieli, Preparaty 
aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie 
słoneczne [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowa-
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nie słoneczne, Preparaty czyszczące do użytku osobistego, 
Preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, Prepara-
ty czyszczące w postaci pianek, Preparaty do barwienia 
włosów, Preparaty do ciała w sprayu, Preparaty do pielę-
gnacji brody, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych, Prepara-
ty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji zębów, 
Preparaty do pedicure, Preparaty do opalania w sprayu z fil-
trem przeciwsłonecznym, Preparaty do opalania, Preparaty 
do odymiania [perfumy], Preparaty do ochrony włosów 
przed słońcem, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej 
do użytku kosmetycznego, Preparaty do ochrony przeciw-
słonecznej [kosmetyczne], Preparaty do ochrony przeciw-
słonecznej, Preparaty do mycia włosów, Preparaty do mycia 
rąk, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do my-
cia do użytku domowego, Preparaty do kuracji włosów, 
Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do koloryzacji 
włosów, Preparaty do kąpieli w pianie, Preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, Preparaty do kąpieli nie zawierające substan-
cji leczniczych, Preparaty do kąpieli i pod prysznic, Prepara-
ty do kąpieli, Preparaty do higieny jamy ustnej [nieleczni-
cze], Preparaty do golenia, Preparaty do falowania i kręce-
nia włosów, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do czyszczenia zębów, Kąpielowe 
preparaty musujące, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty do prosto-
wania włosów, Preparaty do rozjaśniania skóry, Preparaty 
do samoopalania [kosmetyki], Preparaty do stosowania 
przed goleniem, Preparaty do sztucznego opalania, Prepa-
raty do układania włosów, Preparaty do układania włosów 
o długotrwałym działaniu [texturizer], Preparaty do rozja-
śniania włosów, Preparaty do skręcania włosów, Preparaty 
do trwałej ondulacji, Preparaty do włosów, Preparaty 
do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty do zmywania 
twarzy, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty higieniczne 
w postaci środków toaletowych, Preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do zasto-
sowań kosmetycznych, Preparaty koloryzujące do celów 
kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, Preparaty kosmetyczne 
do złuszczania naskórka, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
Preparaty kosmetyczne do samoopalania, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty kosmetyczne 
do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy 
ustnej i zębów, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry 
głowy, Preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, Preparaty 
kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne do ujędrniania biu-
stu, Preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania 
w ciąży, Preparaty kosmetyczne do pod prysznic, Preparaty 
kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Preparaty kosme-
tyczne do włosów, Preparaty kosmetyczne minimalizujące 
zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, Preparaty 
kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty ko-
smetyczne po goleniu, Preparaty kosmetyczne powstrzy-
mujące odrastanie owłosienia, Preparaty kosmetyczne 
wspomagające odchudzanie, Preparaty kosmetyczne za-
bezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, Prepa-
raty myjące, Preparaty myjące do użytku osobistego, Prepa-
raty nawilżające do ciała, Preparaty nabłyszczające do wło-
sów, Preparaty nawilżające [kosmetyczne], Preparaty nie-
lecznicze do oczyszczania skóry, Preparaty odświeżające 
oddech do higieny osobistej, Preparaty odżywcze do wło-
sów, Preparaty odżywiające skórę, Preparaty perfumeryjne, 
Preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się 

skóry, Preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, Pre-
paraty pod prysznic, Preparaty przeciwpotne, Preparaty 
przeciwsłoneczne, Preparaty samoopalające [kosmetyki], 
Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Preparaty 
ścierne do ciała, Preparaty w aerozolu do golenia, Preparaty 
w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów 
kosmetycznych, Preparaty wybielające do zębów, Wzmac-
niające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, Woski 
do roztapiania [preparaty zapachowe], Wielofunkcyjne pre-
paraty kosmetyczne do skóry, Sztyfty do golenia [preparaty], 
Rzęsy, Farba do rzęs, Kleje do mocowania sztucznych rzęs, 
Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Kosmetyki 
do rzęs, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Woski do masażu, 
Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, Zapa-
chy do ciała, Zapachy, Zapachowe płyny i kremy do pielę-
gnacji ciała, Wody kolońskie, Woda toaletowa, Woda perfu-
mowana, Woda kolońska, Waniliowe środki perfumeryjne, 
Syntetyczne produkty perfumeryjne, Substancje zapacho-
we do użytku osobistego, Spraye do ciała [nielecznicze], 
Spraye do ciała, Produkty perfumeryjne, Preparaty zapa-
chowe, Pojemniki z substancjami zapachowymi, Płyny 
do aromaterapii, Środki perfumeryjne i zapachowe, Ambra, 
Aromaty do perfum, Bazy do perfum kwiatowych, Ekstrak-
ty perfum, Jednorazowe ściereczki nasączane wodą koloń-
ską, Kolońska (Woda -), Kremy perfumowane, Naturalne 
środki perfumeryjne, Olejek lawendowy do użytku kosme-
tycznego, Olejek różany do celów kosmetycznych, Perfu-
mowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Olejki esencjonal-
ne i ekstrakty aromatyczne, 35 Usługi reklamowe i promo-
cyjne, 41 Produkcja filmów.

(210) 552238 (220) 2023 02 08
(731) Shenzhen Sailvan Network Technology Co., Ltd., 

Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) EKOUAER
(510), (511) 25 Piżamy, Szlafroki, Bielizna nocna, Stroje plażo-
we, Kostiumy kąpielowe, Bielizna osobista, Majtki, Biustono-
sze, Rajstopy, Podkoszulki sportowe, Koszulki sportowe, Stani-
ki sportowe, Kamizelki, Spodnie, Kombinezony jednoczęścio-
we, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, Gorsety, Garnitury, 
Wyroby pończosznicze, Bielizna osobista z dzianiny.

(210) 552239 (220) 2023 02 08
(731) Shenzhen Sailvan Network Technology Co., Ltd., 

Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOUAER

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Okrycia dla zwierząt, Portfele kieszonkowe, 
Parasole, Torby gimnastyczne, Walizki, Kufry bagażowe, Kufry 
podróżne, Obroże dla zwierząt, Futro, Imitacje skóry, Torby 
na akcesoria do przewijania, Walizki skórzane, Torby na gar-
nitury, koszule i sukienki, Pokrowce podróżne na ubrania, 
Torby podręczne na odzież sportową, Torby z imitacji skóry, 
Torby wykonane ze skóry, Etui na karty kredytowe wykona-
ne ze skóry, Torby szkolne, Bagaż, Kosmetyczki bez wypo-
sażenia, 25 Piżamy, Szlafroki, Bielizna nocna, Stroje plażowe, 
Kostiumy kąpielowe, Bielizna osobista, Majtki, Biustonosze, 
Rajstopy, Podkoszulki sportowe, Koszulki sportowe, Staniki 
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sportowe, Kamizelki, Spodnie, Kombinezony jednoczęścio-
we, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, Gorsety, Garnitury, 
Wyroby pończosznicze, Bielizna osobista z dzianiny.

(210) 552243 (220) 2023 02 08
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) nimm 2 - ZASMAKUJ W ZABAWIE!
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Gumy i żelki 
owocowe, Pianki, Czekolada, Wyroby czekoladowe, Ciasta, 
Lody, Popcorn, Preparaty do sporządzania wszystkich wyżej 
wymienionych produktów zawarte w tej klasie.

(210) 552244 (220) 2023 02 08
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) nimm 2 - DOBRA ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Gumy i żelki 
owocowe, Pianki, Czekolada, Wyroby czekoladowe, Ciasta, 
Lody, Popcorn, Preparaty do sporządzania wszystkich wyżej 
wymienionych produktów zawarte w tej klasie.

(210) 552245 (220) 2023 02 08
(731) CMC Metals Cyprus Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CMC

(531) 27.05.01, 01.05.01, 09.01.10
(510), (511) 6 Pełny asortyment metali w formie arkuszy, prę-
tów, drągów, kątowników, zwojów, belek, belek odlewanych, 
belek ażurowych, belek płaskich, legarów, taśm, rur, płyt, kę-
sów, sztab i w formie drutów, Stopy metali do wykorzystania 
w przemyśle, Złomy metali do wykorzystania w przemyśle, 
Metalowe słupki ogrodzeniowe i słupki do znaków, Metalo-
we materiały na klucze, Metalowe półfabrykaty do monet, 
Proszki metalowe wykorzystywane w produkcji, Ogniotrwa-
łe materiały budowlane z metalu, 35 Usługi sklepów detalicz-
nych i dystrybucji metali, złomu, chemikaliów, używanych 
części samochodowych, produktów budowlanych i akceso-
riów, Świadczenie usług doradztwa biznesowego w zakresie 
rozwiązań biznesowych, marketingu biznesowego, przetwa-
rzania, wymiarowania, logistyki, czarterowania, dystrybucji, 
dokumentacji międzynarodowej oraz doradztwa w zakre-
sie kreatywnych rozwiązań dla kupujących i sprzedających 
w dziedzinie wymiany towarowej, 40 Recykling, Frezowanie, 
Usługi w zakresie obróbki metali, Usługi obróbki cieplnej 
metali poprzez hartowanie i odpuszczanie, normalizowanie 
i wyżarzanie w celu produkcji stali do użytku w warunkach 
arktycznych, na platformach wiertniczych, transporcie sa-
mochodowym, ciężkich dźwigach i sprzęcie górniczym.

(210) 552254 (220) 2023 02 08
(731) MIKROTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMORZĄDOWY LIDER INWESTYCJI

(531) 26.04.02, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Katalogi, Publikacje drukowane, Broszury, 
Prospekty, Plakaty reklamowe, Afisze, Artykuły biurowe, 
Materiały piśmienne, Emblematy papierowe, Kalendarze, 
Komiką, Gazety, Nalepki, Naklejki, Notesy kieszonkowe, Re-
produkcje graficzne, Ulotki, Znaczki pocztowe, 35 Reklama, 
dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie wy-
staw i targów reklamowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
dystrybucja materiałów reklamowych rozpowszechnianie 
ogłoszeń, 41 Doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, 
usługi w zakresie organizowania rozrywki, organizowaniu 
zabaw, imprez artystycznych, okolicznościowych, estrado-
wych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, konkursów, 
spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, 
festynów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, imprez 
plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, orga-
nizowania i prowadzenia spotkań kulturalno-oświatowych.

(210) 552259 (220) 2023 02 08
(731) INTER-PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAY SPA CASCADA

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi 
związane z działalnością sportową i kulturalną, 44 Usługi 
medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 552268 (220) 2023 02 09
(731) KĘSIK GRZEGORZ GRANDBIENO, Ciechanów
(540) (znak słowny)
(540) GRANDBIENO
(510), (511) 9 Treści do pobrania i utrwalone na nośnikach, 
35 Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za po-
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średnictwem Internetu, Usługi handlu detalicznego związa-
ne z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Wydawa-
nie ulotek reklamowych, Produkcja filmów reklamowych,  
42 Architektura.

(210) 552271 (220) 2023 02 09
(731) JBT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŻELMISIE
(510), (511)  5 Żelki witaminowe, 30 Żelki, Żelki [wyroby  
cukiernicze].

(210) 552274 (220) 2023 02 09
(731) WILCZEWSKI MICHAŁ LIESTYLE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Liestyle

(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów.

(210) 552275 (220) 2023 02 09
(731) HABIGIER ROKSANA WHISKEY ROCKS, Dobra-Nowiny
(540) (znak słowny)
(540) Whiskey Rocks
(510), (511) 21 Kamienne kostki do whisky, Szklanki do whi-
sky, Naczynia do mieszania koktajli [shakery], Szklanki, kie-
liszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Słomki do picia, 
Otwieracze do wina, Wiaderka do kostek lodu, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi handlu deta-
licznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi.

(210) 552276 (220) 2023 02 09
(731) COOL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 11 Chłodnie, Kontenery chłodnicze, Pojemniki 
chłodnicze, Szafy chłodnicze, Instalacje i urządzenia do chło-
dzenia i zamrażania, 16 Opakowania na żywność, Opako-
wania z tworzyw sztucznych, Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, 35 Usługi administracyjne w zakresie odpraw 
celnych, Usługi agencji importowych, Agencje informacji 
handlowej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojaz-
dami, 36 Usługi podatkowe i celne, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem nieru-
chomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie 
nieruchomościami, Usługi nabywania nieruchomości, In-

westycje majątkowe [nieruchomości], Inwestowanie w nie-
ruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, 
Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 39 Maga-
zynowanie w chłodniach, Wypożyczanie palet i kontenerów 
do transportu towarów, Transport ładunków, Pakowanie 
artykułów odzieżowych do transportu, Fracht [przewóz to-
warów], Usługi pakowania w skrzynki, Usługi doradcze zwią-
zane z przepakowywaniem towarów, Usługi pośrednictwa 
transportowego, Transport i składowanie towarów, Transport 
samochodowy, Dystrybucja [transport] towarów drogą lądo-
wą, Organizowanie transportu towarów, Pakowanie towarów 
podczas transportu, Składowanie towarów w transporcie, 
Udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do przechowywania 
w niskich temperaturach, Usługi parkingowe, Wypożyczanie 
środków transportu, Organizowanie transportu lądowego 
paczek, Pakowanie prezentów, Magazynowanie ładunków, 
Świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu 
i obiektów magazynowych, Transport samochodami cięża-
rowymi, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Składowanie 
kontenerów, Usługi w zakresie transportu drogowego, Trans-
port (Usługi nawigacji -), Pośrednictwo w zakresie frachtu 
i transportu, Organizowanie transportu paczek, Transport 
materiałów budowlanych, Składowanie farmaceutyków, 
Usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, Usługi 
w zakresie udostępniania informacji dotyczących transportu, 
Transport drogowy, Wypożyczanie maszyn i urządzeń za-
mrażających, Pakowanie towarów do kontenerów, Transport, 
Fracht, Transport i składowanie, Transport pojazdów mecha-
nicznych, Transport towarów w warunkach chłodniczych, 
Przechowywanie ładunku, Składowanie zamrożonej żyw-
ności w magazynach, Spedycja, Wypożyczanie pojemników 
do magazynowania, Pakowanie towarów, Magazynowanie 
części, Transport chłodniczy towarów mrożonych, Wypoży-
czanie kontenerów magazynowych, Wynajem przenośnych 
kontenerów magazynowych, Usługi kierowców, Załadunek 
i rozładunek towarów, Pakowanie artykułów na zamówie-
nie i według specyfikacji osób trzecich, Usługi w zakresie 
organizowania transportu drogowego, Strzeżony transport 
towarów, Magazynowanie ładunku przed transportem, Do-
radztwo w dziedzinie usług składowania świadczone przez 
centra obsługi telefonicznej i infolinie, Magazynowanie 
części pojazdów, Wynajmowanie transportu drogowego, 
Wypożyczanie palet i kontenerów do składowania towarów, 
Udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do chłodni, Składowa-
nie kontenerów i ładunków, Wynajmowanie miejsc do ma-
gazynowania, Spedycja towarów drogą lądową, Wynajem 
przestrzeni magazynowej, Transport pojazdami opancerzo-
nymi, Wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, 
Usługi w zakresie transportu towarów, Organizowanie trans-
portu ładunków, Usługi doradcze związane z transportem 
towarów, Transport żywności w warunkach chłodniczych, 
Organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowe-
go, Dzierżawa magazynów, Usługi konsultacyjne związane 
z transportem, Przechowywanie towarów w chłodniach, 
Usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, Organizo-
wanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, Usługi 
kurierskie w zakresie transportowania ładunków, Transport 
cysternami, Usługi doradcze związane z transportem drogo-
wym, Transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną 
i wodną, Wypożyczanie chłodni, Wynajmowanie magazy-
nów, Odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumen-
tów, paczek i listów, Transport towarów, Wynajem pojazdów 
transportowych na umowę, Rozładunek towarów, Transport 
odpadów medycznych i odpadów specjalnych, Magazyno-
wanie towarów handlowych, Transport lądowy, Usługi trans-
portu samochodami silnikowymi, Dostarczanie korespon-
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dencji, Magazynowanie i składowanie, Wynajem miejsc ma-
gazynowych, Wynajem garażowych miejsc parkingowych, 
Usługi kurierskie, Usługi agencji spedycji towarów, Usługi 
agencji spedycyjnej, Usługi magazynowe, Usługi wynajmu 
związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem.

(210) 552279 (220) 2023 02 09
(731) KAŹMIERCZAK JAN, Gostyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) explodejobs

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Przy-
dzielanie stanowisk pracy, Wyszukiwanie miejsc pracy, Usługi 
biura pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośrednictwa pra-
cy, Usługi doradcze pośrednictwa pracy.

(210) 552280 (220) 2023 02 09
(731) NOHO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SILESIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

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

(531) 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, 
Budownictwo, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Plano-
wanie budowy nieruchomości, Planowanie i projektowanie 
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projek-
towanie kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszka-
niowych, Planowanie projektów technicznych, Planowanie 
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie 
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie 
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
biur, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne [pro-
jektowanie] wnętrz, Planowanie [projektowanie] restauracji, 
Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrze-
wania, Projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie urbanistyczne, Usługi inżynieryjne.

(210) 552281 (220) 2023 02 09
(731) ENTALPIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) 3E

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.22, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Akumu-
latory niklowo-kadmowe, Baterie, Baterie anodowe, Baterie 
do ponownego ładowania, Baterie litowe, Baterie słoneczne, 
Czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecz-
nego, Elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, Elektrycz-
ne kable do ładowania, Elektryczne urządzenia pomiarowe, 
Elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ener-
gią, Falowniki fotowoltaiczne, Fotokomórki, Fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Grodzie akumulatorów elektrycznych, 
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej [elektrownie fotowoltaiczne], Inwertory AC/DC, Inwerto-
ry prądu stałego/ prądu zmiennego, Kable do baterii, Kable 
elektroenergetyczne, Kable elektroniczne, Kable elektrycz-
ne, Kable i przewody elektryczne, Kompensacyjne ładowar-
ki baterii, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, 
Ogniwa galwaniczne, Ogniwa i baterie elektryczne, Panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Przekaźniki 
do zabezpieczenia nadnapięciowego, Przemienniki [inwer-
tory] do dostaw energii elektrycznej, Przemienniki, inwertory 
[elektryczność], Przyrządy pomiarowe, Stacje ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, Tuleje łączące do kabli elektrycz-
nych, Układy elektroniczne, Układy logiczne, Układy scalone, 
Ultrakondensatory do magazynowania energii, Urządzenia 
do magazynowania energii elektrycznej, Urządzenia foto-
woltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Ładowalne baterie elektrycz-
ne, Ładowarki, Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki dla 
akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów do pojazdów 
silnikowych, Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii sło-
necznych, Ładowarki do samochodów elektrycznych, Ła-
dowarki przenośne, Ładowarki samochodowe, Ładowarki 
sieciowe, 11 Agregaty klimatyzacyjne, Akumulacyjne ogrze-
wacze wody, Aparatura do suszenia [odwadniania], Arma-
tura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz 
przewodów wodnych lub gazowych, Armatura regulacyjna 
i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, Armatura regu-
lacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Armatura 
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Bojlery 
do użytku domowego, Bojlery elektryczne, Bojlery gazowe, 
Bojlery przemysłowe, Bojlery, inne niż części maszyn, Central-
ne instalacje klimatyzacyjne, Centralne instalacje klimatyza-
cyjne [do celów przemysłowych], Centralne instalacje klima-
tyzacyjne do celów domowych, Centralne urządzenia klima-
tyzacyjne, Dmuchawy gorącego powietrza, Domowe urzą-
dzenia klimatyzacyjne, Elektryczne grzejniki wentylatorowe, 
Elektryczne kable grzewcze, Elektryczne urządzenia do chło-
dzenia pomieszczeń, Elektryczne urządzenia do ogrzewa-
nia wody, Elementy chłodnicze, Filtry do klimatyzacji, Filtry 
do oczyszczaczy powietrza, Filtry do oczyszczania gazów 
odlotowych, Filtry do urządzeń zaopatrujących w wodę, Fil-
try do użycia z urządzeniami do wentylacji, Filtry do użycia 
z urządzeniami do wytwarzania pary, Filtry do użytku prze-
mysłowego i domowego, Filtry do użytku z urządzeniami 
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do klimatyzacji, Filtry do wody, Filtry do wody do użytku prze-
mysłowego, Filtry powietrza do instalacji przemysłowych, 
Gazowe generatory ciepła, Gazowe instalacje centralnego 
ogrzewania, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Grzejniki 
elektryczne do ogrzewania budynków, Grzejniki na pod-
czerwień, Grzejniki promiennikowe, Grzejniki wentylatorowe, 
Indukcyjne podgrzewacze wody, Instalacje chłodnicze, In-
stalacje chłodnicze do cieczy, Instalacje chłodnicze do gazu, 
Instalacje do chłodzenia powietrza, Instalacje do filtrowania 
powietrza, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje 
grzewcze, Instalacje grzewcze do cieczy, Instalacje grzew-
cze na gaz, Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, 
Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje 
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz-
czania powietrza, Instalacje i urządzenia do uzdatniania po-
wietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatry-
wania w wodę i sanitacji, Instalacje i urządzenia wentylacyjne 
[klimatyzacyjne], Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje klima-
tyzacyjne do celów domowych, Instalacje klimatyzacyjne 
do celów przemysłowych, Instalacje ogrzewania podłogo-
wego, Kaloryfery elektryczne, Kolektory słoneczne z ruro-
wym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], 
Konwektory [grzejniki], Kotły do centralnego ogrzewania, 
Kotły grzewcze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Kotły 
wody gorącej, Kurtyny gorącego powietrza, Kurtyny po-
wietrzne, Kurtyny powietrzne do wentylacji, Maszyny chłod-
nicze, Naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrze-
wania, Nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, 
Nawilżacze powietrza, Nawilżacze przemysłowe, Nieprzeno-
śne palniki grzewcze, Oczyszczacze powietrza, Oczyszcza-
cze powietrza do samochodów, Odwilżacze, Ogrzewacze 
do pomieszczeń, Osprzęt do palników gazowych, Osuszacze 
powietrza, Palniki, Palniki gazowe, Palniki gazowe do celów 
przemysłowych, Palniki olejowe, Palniki, bojlery i podgrze-
wacze, Panele grzewcze na podczerwień, Parowniki, Piece 
[urządzenia grzewcze], Piece do ogrzewania centralnego, 
Piece do ogrzewania powietrza, Piece elektryczne, Piece 
grzewcze, Piece na paliwa stałe, Piece słoneczne, Podgrze-
wacze powietrza, Podgrzewacze wody na energię słonecz-
ną, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii, 
Przemysłowe instalacje grzewcze, Przemysłowe odwilżacze, 
Przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, Przeno-
śne grzejniki elektryczne, Przenośne klimatyzatory, Przeno-
śne wentylatory elektryczne, Pręty grzewcze, Pręty rusztowe, 
Płaskie elementy grzejne, Ramy grzejne, Regeneratory ciepła, 
Regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzejni-
ków centralnego ogrzewania, Ręczne zawory hydrauliczne, 
Rozpraszacze ciepła do urządzeń do chłodzenia, Rozprasza-
cze ciepła do urządzeń do ogrzewania, Rozpraszacze ciepła 
do urządzeń do wentylacji, Spusty [akcesoria hydrauliczne], 
Sterylizatory powietrza, Systemy HVAC do pojazdów (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), Termiczne kolektory sło-
neczne [ogrzewanie], Urządzenia chłodnicze, Urządzenia 
chłodzące, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządze-
nia do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] 
do ogrzewania, Urządzenia do oddzielania powietrza, Urzą-
dzenia do ogrzewania, Urządzenia do ogrzewania na paliwa 
stałe, płynne lub gazowe, Urządzenia do ogrzewania pod-
łogowego, Urządzenia do ogrzewania powietrznego, Urzą-
dzenia do przepływowego podgrzewania wody, Urządzenia 
do schładzania wody, Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji 
i odkażania, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urzą-
dzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, Urządzenia 
grzejne na paliwa ciekłe, Urządzenia grzejne na paliwa gazo-
we, Urządzenia grzewcze, Urządzenia grzewcze do pomiesz-
czeń, Urządzenia grzewcze na olej, Urządzenia grzewcze 
podłogowe, Urządzenia i instalacje do suszenia, Urządzenia 

i instalacje grzewcze, Urządzenia i maszyny do oczyszczania 
powietrza, Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia oczysz-
czające powietrze, Urządzenia regulacyjne do instalacji rur 
gazowych, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], 
Wentylatory dachowe, Wentylatory do systemów wentylacji, 
Wentylatory do użytku handlowego, Wentylatory elektrycz-
ne do użytku osobistego, Wentylatory osiowe do klimatyza-
cji, Wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji], Wirniki 
powietrzne do wentylacji, Wkłady grzewcze, Wymienniki 
ciepła, inne niż części maszyn, Wężownice [części instalacji 
destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], Zasobniki 
ciepła, Zasuwy [ogrzewnictwo], Zawory do kontroli wody 
do kranów, Zawory powietrzne do instalacji ogrzewania pa-
rowego, Zawory regulujące poziom w zbiornikach, Zawory 
termostatyczne [części instalacji grzewczych], Zawory [akce-
soria hydrauliczne], Żarniki elektryczne do ogrzewania.

(210) 552282 (220) 2023 02 09
(731) NEPTUN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neptun energy

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i instalacje fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Moduły fotowoltaiczne, 
Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
11 Pompy ciepła.

(210) 552283 (220) 2023 02 09
(731) ENTALPIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3E Entalpia Europe Energy

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.22, 27.07.01, 27.07.11, 29.01.13
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Akumu-
latory niklowo-kadmowe, Baterie, Baterie anodowe, Baterie 
do ponownego ładowania, Baterie litowe, Baterie słoneczne, 
Czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecz-
nego, Elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, Elektrycz-
ne kable do ładowania, Elektryczne urządzenia pomiarowe, 
Elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ener-
gią, Falowniki fotowoltaiczne, Fotokomórki, Fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Grodzie akumulatorów elektrycznych, 
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
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nej [elektrownie fotowoltaiczne], Inwertory AC/DC, Inwerto-
ry prądu stałego/ prądu zmiennego, Kable do baterii, Kable 
elektroenergetyczne, Kable elektroniczne, Kable elektrycz-
ne, Kable i przewody elektryczne, Kompensacyjne ładowar-
ki baterii, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, 
Ogniwa galwaniczne, Ogniwa i baterie elektryczne, Panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Przekaźniki 
do zabezpieczenia nadnapięciowego, Przemienniki [inwer-
tory] do dostaw energii elektrycznej, Przemienniki, inwertory 
[elektryczność], Przyrządy pomiarowe, Stacje ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, Tuleje łączące do kabli elektrycz-
nych, Układy elektroniczne, Układy logiczne, Układy scalone, 
Ultrakondensatory do magazynowania energii, Urządzenia 
do magazynowania energii elektrycznej, Urządzenia foto-
woltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Ładowalne baterie elektrycz-
ne, Ładowarki, Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki dla 
akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów do pojazdów 
silnikowych, Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii sło-
necznych, Ładowarki do samochodów elektrycznych, Ła-
dowarki przenośne, Ładowarki samochodowe, Ładowarki 
sieciowe, 11 Agregaty klimatyzacyjne, Akumulacyjne ogrze-
wacze wody, Aparatura do suszenia [odwadniania], Arma-
tura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz 
przewodów wodnych lub gazowych, Armatura regulacyjna 
i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, Armatura regu-
lacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Armatura 
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Bojlery 
do użytku domowego, Bojlery elektryczne, Bojlery gazowe, 
Bojlery przemysłowe, Bojlery, inne niż części maszyn, Cen-
tralne instalacje klimatyzacyjne, Centralne instalacje klima-
tyzacyjne [do celów przemysłowych], Centralne instalacje 
klimatyzacyjne do celów domowych, Centralne urządzenia 
klimatyzacyjne, Dmuchawy gorącego powietrza, Domowe 
urządzenia klimatyzacyjne, Elektryczne grzejniki wentyla-
torowe, Elektryczne kable grzewcze, Elektryczne urządze-
nia do chłodzenia pomieszczeń, Elektryczne urządzenia 
do ogrzewania wody, Elementy chłodnicze, Filtry do klima-
tyzacji, Filtry do oczyszczaczy powietrza, Filtry do oczysz-
czania gazów odlotowych, Filtry do urządzeń zaopatrują-
cych w wodę, Filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, 
Filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, Filtry 
do użytku przemysłowego i domowego, Filtry do użyt-
ku z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry do wody, Filtry 
do wody do użytku przemysłowego, Filtry powietrza do in-
stalacji przemysłowych, Gazowe generatory ciepła, Gazowe 
instalacje centralnego ogrzewania, Grzejniki do centralnego 
ogrzewania, Grzejniki elektryczne do ogrzewania budyn-
ków, Grzejniki na podczerwień, Grzejniki promiennikowe, 
Grzejniki wentylatorowe, Indukcyjne podgrzewacze wody, 
Instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze do cieczy, Instala-
cje chłodnicze do gazu, Instalacje do chłodzenia powietrza, 
Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje do ogrzewania 
wodnego, Instalacje grzewcze, Instalacje grzewcze do cie-
czy, Instalacje grzewcze na gaz, Instalacje grzewcze zasilane 
energią słoneczną, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i za-
mrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia 
do uzdatniania powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje i urzą-
dzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje klimatyza-
cyjne, Instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, In-
stalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Instalacje 
ogrzewania podłogowego, Kaloryfery elektryczne, Kolekto-
ry słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła  
[wymienniki ciepła], Konwektory [grzejniki], Kotły do cen-

tralnego ogrzewania, Kotły grzewcze, Kotły parowe, inne 
niż części maszyn, Kotły wody gorącej, Kurtyny gorącego 
powietrza, Kurtyny powietrzne, Kurtyny powietrzne do wen-
tylacji, Maszyny chłodnicze, Naczynia wzbiorcze do instalacji 
centralnego ogrzewania, Nawilżacze do grzejników central-
nego ogrzewania, Nawilżacze powietrza, Nawilżacze prze-
mysłowe, Nieprzenośne palniki grzewcze, Oczyszczacze po-
wietrza, Oczyszczacze powietrza do samochodów, Odwilża-
cze, Ogrzewacze do pomieszczeń, Osprzęt do palników ga-
zowych, Osuszacze powietrza, Palniki, Palniki gazowe, Palniki 
gazowe do celów przemysłowych, Palniki olejowe, Palniki, 
bojlery i podgrzewacze, Panele grzewcze na podczerwień, 
Parowniki, Piece [urządzenia grzewcze], Piece do ogrze-
wania centralnego, Piece do ogrzewania powietrza, Piece 
elektryczne, Piece grzewcze, Piece na paliwa stałe, Piece 
słoneczne, Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze wody 
na energię słoneczną, Pompy ciepła, Pompy ciepła do prze-
twarzania energii, Przemysłowe instalacje grzewcze, Przemy-
słowe odwilżacze, Przemysłowe urządzenia do oczyszczania 
powietrza, Przenośne grzejniki elektryczne, Przenośne klima-
tyzatory, Przenośne wentylatory elektryczne, Pręty grzew-
cze, Pręty rusztowe, Płaskie elementy grzejne, Ramy grzejne, 
Regeneratory ciepła, Regulatory temperatury [zawory ter-
mostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Ręcz-
ne zawory hydrauliczne, Rozpraszacze ciepła do urządzeń 
do chłodzenia, Rozpraszacze ciepła do urządzeń do ogrze-
wania, Rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, Spu-
sty [akcesoria hydrauliczne], Sterylizatory powietrza, Systemy 
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
Termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], Urządzenia 
chłodnicze, Urządzenia chłodzące, Urządzenia do chłodze-
nia powietrza, Urządzenia do magazynowania energii ciepl-
nej [energii słonecznej] do ogrzewania, Urządzenia do od-
dzielania powietrza, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia 
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządze-
nia do ogrzewania podłogowego, Urządzenia do ogrzewa-
nia powietrznego, Urządzenia do przepływowego podgrze-
wania wody, Urządzenia do schładzania wody, Urządzenia 
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Urządzenia elektrycz-
ne do ogrzewania, Urządzenia elektryczne do ogrzewania 
pomieszczeń, Urządzenia grzejne na paliwa ciekłe, Urządze-
nia grzejne na paliwa gazowe, Urządzenia grzewcze, Urzą-
dzenia grzewcze do pomieszczeń, Urządzenia grzewcze 
na olej, Urządzenia grzewcze podłogowe, Urządzenia i in-
stalacje do suszenia, Urządzenia i instalacje grzewcze, Urzą-
dzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia 
klimatyzacyjne, Urządzenia oczyszczające powietrze, Urzą-
dzenia regulacyjne do instalacji rur gazowych, Wentylatory 
[części instalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory dachowe, 
Wentylatory do systemów wentylacji, Wentylatory do użyt-
ku handlowego, Wentylatory elektryczne do użytku oso-
bistego, Wentylatory osiowe do klimatyzacji, Wentylatory 
turbinowe [aparatura do wentylacji], Wirniki powietrzne 
do wentylacji, Wkłady grzewcze, Wymienniki ciepła, inne 
niż części maszyn, Wężownice [części instalacji destylacyj-
nych, grzewczych lub chłodniczych], Zasobniki ciepła, Za-
suwy [ogrzewnictwo], Zawory do kontroli wody do kranów, 
Zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, 
Zawory regulujące poziom w zbiornikach, Zawory termo-
statyczne [części instalacji grzewczych], Zawory [akcesoria 
hydrauliczne], Żarniki elektryczne do ogrzewania.

(210) 552284 (220) 2023 02 09
(731) ENTALPIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz
(540) (znak słowny)
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(540) Entalpia Europe Energy
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Akumu-
latory niklowo-kadmowe, Baterie, Baterie anodowe, Baterie 
do ponownego ładowania, Baterie litowe, Baterie słoneczne, 
Czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecz-
nego, Elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, Elektrycz-
ne kable do ładowania, Elektryczne urządzenia pomiarowe, 
Elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ener-
gią, Falowniki fotowoltaiczne, Fotokomórki, Fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Grodzie akumulatorów elektrycznych, 
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej [elektrownie fotowoltaiczne], Inwertory AC/DC, Inwerto-
ry prądu stałego/ prądu zmiennego, Kable do baterii, Kable 
elektroenergetyczne, Kable elektroniczne, Kable elektryczne, 
Kable i przewody elektryczne, Kompensacyjne ładowarki ba-
terii, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Ogniwa 
galwaniczne, Ogniwa i baterie elektryczne, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Przekaźniki do zabez-
pieczenia nadnapięciowego, Przemienniki [inwertory] do do-
staw energii elektrycznej, Przemienniki, inwertory [elektrycz-
ność], Przyrządy pomiarowe, Stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, Tuleje łączące do kabli elektrycznych, Układy 
elektroniczne, Układy logiczne, Układy scalone, Ultrakon-
densatory do magazynowania energii, Urządzenia do maga-
zynowania energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, Ładowalne baterie elektryczne, Ładowarki, 
Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki dla akumulatorów, 
Ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, Ła-
dowarki do baterii, Ładowarki do baterii słonecznych, Łado-
warki do samochodów elektrycznych, Ładowarki przenośne, 
Ładowarki samochodowe, Ładowarki sieciowe, 11 Agregaty 
klimatyzacyjne, Akumulacyjne ogrzewacze wody, Aparatura 
do suszenia [odwadniania], Armatura do regulacji urządzeń 
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do prze-
wodów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpiecza-
jąca do urządzeń wodnych, Bojlery do użytku domowego, 
Bojlery elektryczne, Bojlery gazowe, Bojlery przemysłowe, 
Bojlery, inne niż części maszyn, Centralne instalacje klimaty-
zacyjne, Centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów prze-
mysłowych], Centralne instalacje klimatyzacyjne do celów 
domowych, Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Dmuchawy 
gorącego powietrza, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, 
Elektryczne grzejniki wentylatorowe, Elektryczne kable grzew-
cze, Elektryczne urządzenia do chłodzenia pomieszczeń, Elek-
tryczne urządzenia do ogrzewania wody, Elementy chłodni-
cze, Filtry do klimatyzacji, Filtry do oczyszczaczy powietrza, 
Filtry do oczyszczania gazów odlotowych, Filtry do urządzeń 
zaopatrujących w wodę, Filtry do użycia z urządzeniami 
do wentylacji, Filtry do użycia z urządzeniami do wytwarza-
nia pary, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Filtry 
do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry do wody, Filtry 
do wody do użytku przemysłowego, Filtry powietrza do in-
stalacji przemysłowych, Gazowe generatory ciepła, Gazowe 
instalacje centralnego ogrzewania, Grzejniki do centralnego 
ogrzewania, Grzejniki elektryczne do ogrzewania budynków, 
Grzejniki na podczerwień, Grzejniki promiennikowe, Grzejniki 
wentylatorowe, Indukcyjne podgrzewacze wody, Instalacje 
chłodnicze, Instalacje chłodnicze do cieczy, Instalacje chłod-
nicze do gazu, Instalacje do chłodzenia powietrza, Instalacje 
do filtrowania powietrza, Instalacje do ogrzewania wodnego, 
Instalacje grzewcze, Instalacje grzewcze do cieczy, Instalacje 
grzewcze na gaz, Instalacje grzewcze zasilane energią sło-

neczną, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, 
Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do uzdatnia-
nia powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje i urządzenia wen-
tylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje 
klimatyzacyjne do celów domowych, Instalacje klimatyzacyj-
ne do celów przemysłowych, Instalacje ogrzewania podłogo-
wego, Kaloryfery elektryczne, Kolektory słoneczne z rurowym 
systemem odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], Kon-
wektory [grzejniki], Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły 
grzewcze, Kotły parowe, inne niż części maszyn, Kotły wody 
gorącej, Kurtyny gorącego powietrza, Kurtyny powietrzne, 
Kurtyny powietrzne do wentylacji, Maszyny chłodnicze, Na-
czynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, Na-
wilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, Nawilżacze 
powietrza, Nawilżacze przemysłowe, Nieprzenośne palniki 
grzewcze, Oczyszczacze powietrza, Oczyszczacze powietrza 
do samochodów, Odwilżacze, Ogrzewacze do pomieszczeń, 
Osprzęt do palników gazowych, Osuszacze powietrza, Palniki, 
Palniki gazowe, Palniki gazowe do celów przemysłowych, Pal-
niki olejowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Panele grzewcze 
na podczerwień, Parowniki, Piece [urządzenia grzewcze], Piece 
do ogrzewania centralnego, Piece do ogrzewania powietrza, 
Piece elektryczne, Piece grzewcze, Piece na paliwa stałe, Pie-
ce słoneczne, Podgrzewacze powietrza, Podgrzewacze wody 
na energię słoneczną, Pompy ciepła, Pompy ciepła do prze-
twarzania energii, Przemysłowe instalacje grzewcze, Przemy-
słowe odwilżacze, Przemysłowe urządzenia do oczyszczania 
powietrza, Przenośne grzejniki elektryczne, Przenośne klima-
tyzatory, Przenośne wentylatory elektryczne, Pręty grzewcze, 
Pręty rusztowe, Płaskie elementy grzejne, Ramy grzejne, Re-
generatory ciepła, Regulatory temperatury [zawory termosta-
tyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Ręczne za-
wory hydrauliczne, Rozpraszacze ciepła do urządzeń do chło-
dzenia, Rozpraszacze ciepła do urządzeń do ogrzewania, 
Rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, Spusty [ak-
cesoria hydrauliczne], Sterylizatory powietrza, Systemy HVAC 
do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Termicz-
ne kolektory słoneczne [ogrzewanie], Urządzenia chłodnicze, 
Urządzenia chłodzące, Urządzenia do chłodzenia powietrza, 
Urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii sło-
necznej] do ogrzewania, Urządzenia do oddzielania powie-
trza, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia do ogrzewania 
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządzenia do ogrzewa-
nia podłogowego, Urządzenia do ogrzewania powietrznego, 
Urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, Urzą-
dzenia do schładzania wody, Urządzenia do sterylizacji, de-
zynfekcji i odkażania, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, 
Urządzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, Urzą-
dzenia grzejne na paliwa ciekłe, Urządzenia grzejne na paliwa 
gazowe, Urządzenia grzewcze, Urządzenia grzewcze do po-
mieszczeń, Urządzenia grzewcze na olej, Urządzenia grzewcze 
podłogowe, Urządzenia i instalacje do suszenia, Urządzenia 
i instalacje grzewcze, Urządzenia i maszyny do oczyszczania 
powietrza, Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia oczysz-
czające powietrze, Urządzenia regulacyjne do instalacji rur 
gazowych, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], 
Wentylatory dachowe, Wentylatory do systemów wentylacji, 
Wentylatory do użytku handlowego, Wentylatory elektryczne 
do użytku osobistego, Wentylatory osiowe do klimatyzacji, 
Wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji], Wirniki po-
wietrzne do wentylacji, Wkłady grzewcze, Wymienniki ciepła, 
inne niż części maszyn, Wężownice [części instalacji destylacyj-
nych, grzewczych lub chłodniczych], Zasobniki ciepła, Zasuwy 
[ogrzewnictwo], Zawory do kontroli wody do kranów, Zawory 
powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, Zawory regu-
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lujące poziom w zbiornikach, Zawory termostatyczne [części 
instalacji grzewczych], Zawory [akcesoria hydrauliczne], Żarniki 
elektryczne do ogrzewania.

(210) 552285 (220) 2023 02 09
(731) RG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) Strefa RG
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z urzą-
dzeniami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żyw-
ności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów 
odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
urządzeń kuchennych.

(210) 552288 (220) 2023 02 09
(731) ORZECHOWSKI JACEK WŁASNEJ ROBOTY, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WŁASNEJ ROBOTY

(531) 27.05.01, 09.01.10, 19.03.01
(510), (511) 29 Hummus [pasta z ciecierzycy], Ser twarogowy, 
Produkty serowarskie, Zupy, Gotowe dania warzywne, Goto-
we dania z mięsa, Gulasze, Mięso gotowane, Mięso pieczone, 
Mięso wędzone, Mięso i wędliny, Pierożki na bazie ziemnia-
ków, Pasty kanapkowe na bazie tłuszczu, Pasty do smarowa-
nia na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Tahini [pasta 
z ziarna sezamowego], Guacamole [pasta z awokado], Pasta 
z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta czosnkowa, Pasta rybna, Pa-
sta krewetkowa, Pasta z oliwek, Pasta z anchois, Pasty mlecz-
ne do smarowania, Pasty z ryb wędzonych, Warzywne pasty 
do smarowania, Pasta z owoców morza, Pasty spożywcze 
wytworzone z mięsa, Pasty na bazie roślin strączkowych, Ta-
penady (pasty z oliwek, kaparów i oliwy), Ajvar [pasta z papry-
ki, bakłażanów i czosnku], 30 Pesto [sos], Sosy pomidorowe, 
Mięsne sosy, Sosy do makaronów, Chutney [ostry, gęsty sos], 
Sosy, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Dania na bazie ryżu, 
Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Pierożki na bazie 
mąki, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży następu-
jących artykułów spożywczych: mięso, ryby, drób, dziczyzna, 
wędliny, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone, 
gotowane, galaretki, konfitury, dżemy, przetwory owocowo-

-warzywne, przetwory mięsne, przetwory rybne, konserwy 
mięsne, pasztety mięsne, grzyby konserwowe, oliwki, kompo-
ty, zupy i buliony, dania obiadowe, gotowe dania warzywne, 
gotowe dania z mięsa, gulasze, mięso gotowane, mięso pie-
czone, mięso wędzone, pierożki na bazie ziemniaków, Usługi 
w zakresie prowadzenia sprzedaży następujących artykułów 
spożywczych: hummus [pasta z ciecierzycy], pasty kanapko-
we na bazie tłuszczu, pasty do smarowania na bazie warzyw, 
pasty na bazie orzechów, tahini [pasta z ziarna sezamowego], 
guacamole [pasta z awokado], pasta z cukinii, pasta z oberży-
ny, pasta czosnkowa, pasta rybna, pasta krewetkowa, pasta 
z oliwek, pasta z anchois, pasty mleczne do smarowania, pa-
sty z ryb wędzonych, warzywne pasty do smarowania, pasta 
z owoców morza, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, 
pasty na bazie roślin strączkowych, tapenady (pasty z oliwek, 
kaparów i oliwy), ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosn-
ku], dania na bazie ryżu, pielmieni [pierogi z nadzieniem mię-
snym], pierożki na bazie mąki, Usługi w zakresie prowadzenia 
sprzedaży następujących artykułów spożywczych: kisiel, bu-
dyń, jaja, mleko, produkty mleczne, takie jak: śmietana, kefiry, 
maślanki, jogurty, produkty serowarskie, serki oraz sery żółte 
i twarogowe, oleje i tłuszcze jadalne, masło, oliwa z oliwek, 
żywność dla dzieci i niemowląt, Usługi w zakresie prowadze-
nia sprzedaży następujących artykułów spożywczych: kawa, 
herbata, kakao, namiastki kawy, cukier, ryż, mąka, makarony, 
Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży następujących ar-
tykułów spożywczych: produkty zbożowe, ciasto na wypieki, 
ciasto w proszku, ciasto mrożone, gotowe mieszanki do pie-
czenia ciast, polewy, posypki czekoladowe, proszek do piecze-
nia, kasze spożywcze, chleb, pieczywo, chrupki, chipsy ziem-
niaczane, chipsy jako produkty zbożowe, płatki kukurydziane, 
muesli, paluszki solone, orzechy, Usługi w zakresie prowadze-
nia sprzedaży następujących artykułów spożywczych: wyroby 
cukiernicze i słodycze, ciastka, czekolada, batony, bombonier-
ki, guma do żucia, chałwa, miód, lody, drożdże, sól, musztarda, 
majonez, keczup, ocet, przyprawy, sosy, sosy [przyprawy], pe-
sto [sos], sosy pomidorowe, mięsne sosy, sosy do makaronów, 
chutney [ostry, gęsty sos], sosy sałatkowe, Usługi w zakresie 
prowadzenia sprzedaży następujących towarów: produk-
ty rolne, ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, świeże 
zioła, nasiona, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży na-
stępujących artykułów spożywczych: piwo, wody mineralne 
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo-
cowe i soki owocowe, napoje energetyczne, proszek do wy-
twarzania napojów, artykuły dla palących, tytoń, cygara, fajki, 
papierosy, napoje alkoholowe, wino, wódka, likiery, nalewki, 
miód pitny, cydr, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne w ramach prowadzonych usług sprzedaży ww.produk-
tów, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w ramach 
prowadzonych usług sprzedaży ww.produktów, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich w ramach prowadzonych usług 
sprzedaży ww.produktów.

(210) 552305 (220) 2023 02 10
(731) OLEJARZ AGNIESZKA RXONE, Krasne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALINOWE

(531) 05.07.08, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, Bulion wołowy, Buliony, Chipsy bananowe, Chipsy 
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jabłkowe, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy o niskiej 
zawartości tłuszczu, Chipsy na bazie warzyw, 30 Cukry, natu-
ralne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Artykuły żywno-
ściowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], 
Budyń ryżowy, Budynie deserowe, Budynie deserowe 
w proszku, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych to-
warów, preparaty do pieczenia i drożdże, Kawa, herbata, ka-
kao i namiastki tych towarów, Chipsy na bazie zbóż, Chipsy 
[produkty zbożowe], Chipsy zbożowe, Chrupki zbożowe, 
Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Czipsy na bazie 
zbóż, Gotowane ziarna pełnego zboża, Gotowe przekąski 
na bazie zbóż, Herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, 
Konserwowane ziarna pełnego zboża, Krakersy z preparatów 
zbożowych, Mąka zbożowe, Mieszanki spożywcze składające 
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Muesli składa-
jące się głównie z preparatów zbożowych, Płatki zbożowe, 
Płatki zbożowe gotowe do spożycia, Preparaty zbożowe, Pre-
paraty zbożowe pokryte cukrem i miodem, Preparaty zbożo-
we składające się z otrębów, Preparaty zbożowe składające się 
z otrębów z owsa, Preparaty zbożowe zawierające otręby 
z owsa, Produkty zbożowe, Produkty zbożowe w postaci ba-
tonów, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone 
do spożycia przez ludzi, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski 
składające się z produktów zbożowych, Przekąski składające 
się głównie ze zboża, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski 
sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wykonane 
z mąki zbożowej, Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, 
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski 
z produktów zbożowych, Przekąski zbożowe o smaku sera, 
Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez 
ludzi, Sproszkowane ziarno zbóż, Środki do przetwarzania 
mąki na bazie zbóż, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cyko-
rii], Suszone ziarna pełnego zboża, Wstępnie ugotowane ziar-
na pełnego zboża, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 
Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Zboża przetwo-
rzone, Zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, Zboża 
stosowane do produkcji makaronów, Zbożowe artykuły śnia-
daniowe, Żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożo-
wych, Słodkie polewy i nadzienia, Syropy i melasa, Artykuły 
spożywcze ze słodzika do słodzenia deserów, Aspartam 
do celów kulinarnych, Brązowy cukier, Cukier, Cukier biały, Cu-
kier do produkcji dżemów, Cukier do produkcji galaretek, Cu-
kier do produkcji przetworów owocowych, Cukier gotowany, 
Cukier granulowany, Cukier gronowy, Cukier inny niż do ce-
lów leczniczych, Cukier inwertowany, Cukier kandyzowany 
do celów spożywczych, Cukier inwertowany [sztuczny miód], 
Cukier karmelizowany, Cukier krystaliczny [nie jako wyrób cu-
kierniczy], Cukier, miód, melasa, Cukier owocowy, Cukier pal-
mowy, Cukier płynny, Cukier puder, Cukier puder do przygo-
towywania napojów izotonicznych, Cukier skrystalizowany 
do dekoracji jedzenia, Cukier skrystalizowany do dekoracji 
tortów, Cukier surowy, Cukier w kostkach, Jadalny wosk 
pszczeli, Kit pszczeli, Mieszanki do lukrowania, Mieszanki 
na lukier, Naturalne słodziki niskokaloryczne, Naturalne sub-
stancje słodzące, Produkty spożywcze wytwarzane ze słodzi-
ków do przyrządzania deserów, Produkty spożywcze z cukru 
do przyrządzania deserów, Produkty spożywcze z cukru 
do słodzenia deserów, Słodkie pasty do smarowania [miód], 
Słodziki naturalne, Słodziki naturalne w postaci koncentratów 
owocowych, Słodziki naturalne w postaci granulowanej, Sub-
stytuty cukru, Substytuty cukru do celów kulinarnych, Aro-
maty kawowe, Biała herbata, Biała herbata w proszku, Azjatyc-
ka herbata morelowa [maesilcha], Cappuccino, Chińska her-
bata z kolcowoju [Gugijacha], Cykoria do stosowania jako 
substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, 

do wykorzystania jako substytuty kawy, Cykoria [substytut 
kawy], Czarna herbata w proszku, Czekolada, Czekolada bez-
mleczna, Czekolada mleczna, Czekolada pitna, Czekolada 
w proszku, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty czekoladowe 
do przygotowywania napojów, Czekoladki, Czekoladowa 
kawa, Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produk-
tów mlecznych lub warzyw, Ekstrakty kakaowe do spożycia 
przez ludzi, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty 
kawy, Ekstrakty kawy słodowej, Ekstrakty z cykorii do stoso-
wania jako substytuty kawy, Ekstrakty z kakao do stosowania 
jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy 
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, 
Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, 
Esencja kawowa, Esencje czekoladowe do przyrządzania na-
pojów, Esencje herbaciane, Esencje herbaciane (nie do celów 
medycznych), Esencje kawowe, Espresso, Filtry w postaci to-
reb papierowych wypełnione kawą, Gorąca czekolada, Goto-
wa kawa i napoje na bazie kawy, Gotowe kakao i napoje 
na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Herbata, Herbata 
bez teiny słodzona słodzikami, Herbata bezteinowa, Herbata 
chai, Herbata chryzantemowa (Gukhwacha), Herbata cytruso-
wa z owocu yuzu, Herbata czarna, Herbata czarna [herbata 
angielska], Herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z pro-
wincji Darjeeling], Herbata do zaparzania, Herbata Earl Grey, 
Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata jaśminowa, 
inna niż do celów leczniczych, Herbata jaśminowa w toreb-
kach, inna niż do celów leczniczych, Herbata Lapsang So-
uchong, Herbata limonkowa [loomi tea], Herbata miętowa, 
Herbata mrożona, Herbata mrożona (nie do celów medycz-
nych), Herbata nienaturalna, Herbata o smaku jabłka [inna niż 
do celów leczniczych], Herbata o smaku pomarańczowym 
[inna niż do celów leczniczych], Herbata oolong, Herbata 
oolong [herbata chińska], Herbata Oolong w proszku, Herba-
ta owocowa [inna niż do celów medycznych], Herbata pacz-
kowana [inna niż do celów leczniczych], Herbata rooibos, 
Herbata rozpuszczalna, Herbata rozpuszczalna [inna niż 
do celów leczniczych], Herbata sfermentowana, Herbata syp-
ka (Nielecznicza -), Herbata szałwiowa, Herbata Tie Guan Yin, 
Herbata w torebkach, Herbata w torebkach (nielecznicza), 
Herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z czer-
wonego żeń-szenia, Herbata z dzikiej róży, Herbata z eleute-
rokoku [Ogapicha], Herbata z gryki, Herbata z korzenia łopia-
nu (Wooungcha), Herbata z kwiatu lipy, Herbata z liści jęcz-
mienia, Herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], Herbata 
z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], Herbata z rozma-
rynu, Herbata z rumianku, Herbata z wodorostów kelp, Herba-
ta z żeń-szenia, Herbata z żeń-szenia [insamcha], Herbata 
ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Her-
bata zielona, Herbaty, Herbaty aromatyzowane [inne niż 
do celów leczniczych], Herbaty (nielecznicze) zawierające cy-
trynę, Herbaty o smaku cytryny (nielecznicze), Herbaty o sma-
ku owocowym [inne niż lecznicze], Herbaty owocowe, Her-
baty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Herbaty ziołowe 
[napary], Japońska zielona herbata, Jęczmień do użytku jako 
substytut kawy, Kakao, Kakao do sporządzania napojów, Ka-
kao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Kakao 
w proszku, Kakaowe napoje, Kapsułki z herbatą, Kapsułki 
z kawą, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, 
Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa nienaturalna, Kawa 
niepalona, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w na-
pojach], Kawa rozpuszczalna, Kawa słodowa, Kawa w formie 
mielonej, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych zia-
ren, Kombucha, Koncentraty kawy, Kwiaty i liście jako substy-
tuty herbaty, Liście herbaty, Mate [herbata], Mielone ziarna 
kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Mieszaniny cy-
korii do stosowania jako substytuty kawy, Mieszanki do przy-
rządzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki herbat, 
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Mieszanki herbat w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki 
kawowe, Mieszanki kawy i cykorii, Mieszanki kawy i słodu, 
Mieszanki kawy słodowej i kawy, Mieszanki kawy słodowej 
i kakao, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, Nielecz-
nicze herbaty składające się z liści z żurawiny, Nielecznicze 
herbaty składające się z wyciągów z żurawiny, Nielecznicze 
herbaty zawierające liście żurawiny, Nielecznicze herbaty za-
wierające wyciągi z żurawiny, Nielecznicze napoje herbacia-
ne, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Prażona herbata 
jęczmienna (mugi-cha), Prażony jęczmień i słód do użytku 
jako substytut kawy, Preparaty aromatyczne do sporządzania 
nieleczniczych herbat ziołowych, Preparaty aromatyczne 
do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty do spo-
rządzania napojów czekoladowych o smaku bananowym, 
Preparaty na bazie kakao, Preparaty kakaowe do sporządza-
nia napojów, Preparaty z kakao, Preparaty z cykorii do stoso-
wania jako substytuty kawy, Preparaty w proszku zawierające 
kakao do sporządzania napojów, Preparaty roślinne zastępu-
jące kawę, Preparaty ziołowe do sporządzania napojów, Roz-
puszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny proszek do przy-
rządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], Substytut 
kawy na bazie cykorii, Substytuty herbaty, Anyż, Anyż gwiaź-
dzisty, Anyż używany jako przyprawa, Aromaty cytrynowe, 
Aromaty cytrynowe do żywności lub napojów, Aromaty cy-
trynowe, inne niż oleje eteryczne, Aromaty do ciast, Aromaty 
do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty do herbaty, Aro-
maty do napojów, Aromaty do przekąsek [inne niż olejki ete-
ryczne], Aromaty do serów, Aromaty do żywności, Aromaty 
do żywności [inne niż olejki eteryczne], Aromaty migdałowe, 
Aromaty migdałowe do żywności lub napojów, Aromaty 
migdałowe, inne niż olejki eteryczne, Aromaty naturalne 
do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne lub olejki ete-
ryczne], Aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, Aroma-
ty produkowane z drobiu, Aromaty produkowane z homa-
rów, Aromaty produkowane z krewetek, Aromaty produko-
wane z marynat, Aromaty produkowane z owoców, Aromaty 
produkowane ze ślimaków, Aromaty spożywcze inne niż olej-
ki eteryczne, Aromaty w formie sosów w proszku, Aromaty 
waniliowe, Aromaty waniliowe do celów kulinarnych, Aroma-
ty z owoców [inne niż olejki eteryczne], Aromatyzowane 
kryształki żelatyny do zastosowania w cukiernictwie z uży-
ciem żelatyny, Bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aro-
maty], Bazylia, suszona, Biały ocet, Chemiczne przyprawy ku-
chenne, Chlorek sodu do konserwacji produktów spożyw-
czych, Chrzan [sos przyprawowy], Cukierki miętowe [inne niż 
do celów leczniczych], Curry [przyprawa], Curry sproszkowa-
na [przyprawa], Curry w proszku, Cynamon, Cynamon [przy-
prawa], Cynamon sproszkowany [przyprawa], Czarny pieprz, 
Czekoladki miętowe [inne niż do celów leczniczych], Czekola-
dowe dodatki smakowe, Czerwona papryka w proszku [go-
chutgaru], Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], 
Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czo-
snek w proszku, Dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], Destyla-
ty dymowe z drewna, służące do nadawania żywności smaku, 
Dodatki smakowe do masła, Dodatki smakowe do napojów, 
inne niż olejki eteryczne, Dodatki smakowe do zup, Dodatki 
smakowe do zup [inne niż oleje eteryczne], Dodatki smakowe 
i przyprawy, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych so-
sów, Dodatki smakowe z mięsa, Dodatki smakowe z ryb, Do-
datki smakowe z warzyw [inne niż olejki eteryczne], Dzięgiel 
[angelika], Ekstrakty przypraw, Ekstrakty stosowane jako do-
datki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao 
do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, 
Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje ete-
ryczne i olejki eteryczne, Esencje do gotowania, Esencje 
do użytku w gotowaniu [inne niż olejki eteryczne], Esencje 

do użytku w przygotowaniu żywności [inne niż olejki eterycz-
ne], Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych 
i olejów eterycznych), Esencje spożywcze [inne niż olejki ete-
ryczne], Glazury do szynki, Gałka muszkatołowa [przyprawa], 
Glukoza do celów kulinarnych, Glutaminian do celów spo-
żywczych, Goździki mielone [przyprawa], Goździki [przypra-
wa], Granulki soli do konserwowania ryb, Granulki soli do kon-
serwowania artykułów spożywczych, Granulki soli do konser-
wowania żywności, Harissa [przyprawa], Imbir konserwowy 
jako przyprawa, Imbir marynowany [przyprawa], Imbir [przy-
prawa], Imbir [przyprawa w proszku], Jadalne aromaty do ar-
tykułów żywnościowych [inne niż substancje eteryczne 
i olejki eteryczne], Jadalny szafran, Japońska mąka arrarutowa 
(kudzu-ko, do żywności), Japoński chrzan bardzo pikantny 
w proszku (wasabi w proszku), Kapary, Kocanka [aromat], Ko-
canka [przyprawy], Kolendra mielona, Kolendra, suszona, 
Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Konser-
wanty do żywności dla zwierząt [sól], Krem budyniowy 
w proszku, Kuchenna (Sól -), Kurkuma, Kurkuma do stosowa-
nia jako przyprawa, Kurkuma do żywności, Kurkuma w prosz-
ku do stosowania jako przyprawa, Laksa, Laski cynamonu, 
Laski wanilii, Majonez z piklami, Mak do użytku jako przypra-
wa, Marynata z przyprawami, Marynaty, Marynaty zawierają-
ce przyprawy, Marynaty zawierające zioła, Mieszanka przy-
praw do sosu mięsnego [sloppy joe], Mieszanki curry, Mie-
szanki do kremu budyniowego, Mieszanki do nadzienia [arty-
kuły spożywcze], Mieszanki farszu zawierające chleb, Mie-
szanki na nadzienie na bazie chleba, Mieszanki przypraw, 
Mieszanki przypraw do curry, Mieszanki przypraw do gulaszu, 
Mieszanki przypraw do nacierania, Mieszanki przypraw su-
szonych do gulaszu, Mięta do wyrobów cukierniczych, Mięta 
pieprzowa do wyrobów cukierniczych, Mrożone kremy budy-
niowe, Musztarda w proszku spożywcza, Nasiona kminku 
do użytku jako przyprawa, Naturalne aromaty dodawane 
do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne), 
Ocet, Ocet aromatyzowany, Ocet balsamiczny, Ocet gorczy-
cowy, Ocet jabłkowy, Ocet owocowy, Ocet piwny, Ocet winny, 
Octy, Olej chili do użytku jako przyprawa, Oleje kawowe, Oli-
gosacharydy do celów kulinarnych, Ostra sproszkowana pa-
pryka [przyprawa], Owocowe aromaty, inne niż esencje, Pa-
nierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, Papryka chili 
sproszkowana, Papryka [przyprawy], Pasta imbirowa [przy-
prawa], Pasty czekoladowe do chleba, Pasty do smarowania 
na bazie majonezu, Pasy do smarowania na bazie majonezu 
i keczupu, Pieprz, Pieprz biały, Pieprz mielony, Pieprz [przypra-
wa], Pieprz syczuański w proszku, Pieprz w proszku [przypra-
wa], Pieprz ziarnisty, Pieprzowy ocet, Polewy do lodów, Pole-
wy piankowe, Prażone i mielone ziarna sezamu do użytku 
jako przyprawy, Prażone naturalne zrębki drzewne dodane 
do wina w celu poprawy jego smaku, Preparaty aromatyczne 
do lodów, Preparaty aromatyczne do ciast, Preparaty aroma-
tyczne do żywności, Preparaty aromatyczne do wypieków, 
Preparaty aromatyczne do cukierków, Preparaty do zmięk-
czania mięsa do celów kulinarnych, Preparaty musztardowe 
do żywności, Preparaty przyprawowe, Produkty na bazie cze-
kolady, Produkty wiążące do kiełbas, Proszek gorczycowy 
[przyprawa], Proszek z perilli do celów spożywczych, Prze-
tworzone nasiona do użytku jako przyprawa, Przetworzone 
nasiona dyni [przyprawy], Przetworzone nasiona konopi 
[przyprawy], Przetworzone nasiona używane jako dodatki 
smakowe do żywności i napojów, Przetworzone szalotki 
do stosowania jako przyprawa, Przetworzony żeń-szeń stoso-
wany jako zioło, przyprawa lub aromat, Przygotowany chrzan 
[przyprawa], Przyprawa curry, Przyprawa do gotowania kra-
bów, Przyprawa do taco, Przyprawa na bazie suszonych fig, 
Przyprawa w postaci sproszkowanego pieprzu japońskiego 
(sansho w proszku), Przyprawione mieszanki panierkowe 
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do smażenia w głębokim tłuszczu, Przyprawy, Przyprawy 
do błyskawicznie gotowanej baraniny, Przyprawy do kukury-
dzy prażonej, Przyprawy do makaronu na bazie warzyw, Przy-
prawy do pieczenia, Przyprawy do pizzy, Przyprawy do żyw-
ności, Przyprawy jadalne, Przyprawy korzenne, Przyprawy 
o smaku owoców morza, Przyprawy smakowe (sosy, mary-
naty), Przyprawy sporządzone z glutaminianu sodu, Przypra-
wy spożywcze, Przyprawy suche, Roślinne aromaty do napo-
jów [inne niż olejki eteryczne], Przyprawy w proszku, Skrysta-
lizowany sok cytrynowy [przyprawa], Słodka papryka stoso-
wana jako przyprawa, Słodycze miętowe [inne niż do celów 
leczniczych], Słodziki składające się z koncentratów owoco-
wych, Słodkie pikle [przyprawa], Słone aromaty spożywcze 
do żywności [inne niż olejki eteryczne], Słone sosy, Sok 
z czosnku, Sól, Sól do konserwowania ryb, Sól do konserwo-
wania żywności, Sól do peklowania żywności, Sól do prażo-
nej kukurydzy, Sól kuchenna, Sól kuchenna do gotowania, Sól 
morska do gotowania, Sól kuchenna zmieszana z nasionami 
sezamu, Sól morska do konserwowania żywności, Sól selero-
wa, Sól spożywcza, Sól stołowa, Sól z przyprawami, Sól truflo-
wa, Sól z przyprawami do gotowania, Sól z szafranem 
do przyprawiania jedzenia, Solanka do gotowania, Solanka 
do marynat, Solanka do użytku w koktajlach, Sole mineralne 
do konserwowania żywności, Solone dodatki smakowe 
do żywności dla zwierząt [inne niż oleje eteryczne], Sos jabł-
kowy [przyprawa], Sos [jadalny], Sos żurawinowy [przyprawa], 
Sosy, Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy 
[przyprawy], Sosy rybne, Sosy zawierające orzechy, Substan-
cje dające zapach jako dodatek do jedzenia [inne niż oleje 
eteryczne], Substancje nadające smak jako dodatek do jedze-
nia [inne niż olejki eteryczne], Substancje nadające smak jako 
dodatek do napojów [inne niż olejki eteryczne], Substancje 
nadające smak w celu dodania do napojów [inne niż olejki 
eteryczne], Substancje nadające zapach jako dodatek do na-
poi [inne niż oleje eteryczne], Sumak do użytku jako przypra-
wa, Suszona kolendra do użytku jako przyprawa, Suszona 
mięta, Suszone nasiona kolendry do użytku jako przyprawa, 
Suszone papryczki chili [przyprawa], Suszone zioła do celów 
kulinarnych, Syntetyczne środki zagęszczające do żywności, 
Syrop czekoladowy, Szafran, Szafran [przyprawa], Szafran 
używany jako przyprawa, Szałwia [przyprawa], Szczypiorek 
suszony, Tamaryndowiec [przyprawa], Trybula, konserwowa-
na, Wanilia, Wanilia [aromat], Wanilina [aldehyd, substytut wa-
nilii], Wasabi w proszku [japoński chrzan], Woda morska 
do gotowania, Woda z kwiatu pomarańczy do celów kulinar-
nych, Wodorosty [przyprawa], Wodorowinian potasowy 
do celów kulinarnych, Wyciągi słodowe stosowane jako aro-
maty, Wzmacniacze smaku do żywności [inne niż olejki ete-
ryczne], Zagęszczacze warzywne, Ziarna sezamu [przypra-
wy], Ziele angielskie, Zioła do celów spożywczych, Zioła kon-
serwowane, Zioła konserwowane [przyprawy], Zioła prze-
tworzone, Zioła suszone, Ziołowe aromaty do przyrządzania 
napojów, Łuskane, pokruszone i prażone ziarna kakaowe, 
Mieszanki czekolady na gorąco, Migdały w polewie czekola-
dowej, Mleczne wyroby cukiernicze, Orzechowe wyroby cu-
kiernicze, Orzechy laskowe pokryte czekoladą, Orzechy maca-
damia w polewie czekoladowej, Orzechy w czekoladzie, 
Orzechy w polewie czekoladowej, Orzechy w polewie [wyro-
by cukiernicze], Orzeszki ziemne zatopione w karmelowym 
batoniku, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekola-
dowej, Posypka czekoladowa, Preparaty do produkcji słody-
czy, Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, 
Substytuty czekolady, Suszone, słodzone ciastka z mąki ryżo-
wej (rakugan), Wiórki do wyrobów cukierniczych z masła 
orzechowego, Wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, Wy-
roby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby 
cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze do dekoracji świą-

tecznych choinek, Wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku 
praliny, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cu-
kiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, Wyroby cukier-
nicze o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze o smaku 
miętowym (Nielecznicze -), Wyroby cukiernicze płynne, Wy-
roby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby cukierni-
cze z nadzieniem zawierającym wino, Wyroby cukiernicze 
z płynnym nadzieniem alkoholowym, Wyroby cukiernicze 
z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby cukiernicze za-
wierające dżem, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, 
Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wyroby piekarnicze, 
Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Żywność na bazie kakao, 
Żywność zawierająca kakao [jako główny składnik], Ziemniaki 
(Mąka -) do celów spożywczych, Zagęszczacze stosowane 
przy gotowaniu produktów spożywczych, Zagęszczacze 
do użytku w gotowaniu, Zagęszczacze naturalne do gotowa-
nia żywności, Tapioka, Vermicelli skrobiowe, Syrop skrobiowy 
do celów kulinarnych, Suszony gluten pszeniczny, Suszone 
nasiona kuminu, Środki zagęszczające do gotowania żywno-
ści, Skrobia ziemniaczana do celów spożywczych, Słód do ce-
lów spożywczych, Skrobia z korzenia paproci do żywności, 
Skrobia z korzenia lotosu do żywności, Skrobia z konjaku 
do celów spożywczych, Skrobia z kasztanów wodnych 
do żywności, Skrobia z cebulek lilii do celów spożywczych, 
Skrobia sago [do celów spożywczych], Skrobia naturalna 
do żywności, Skrobia modyfikowana do żywności [nieleczni-
cza], Skrobia do celów spożywczych, Siemię lniane do użytku 
kulinarnego [przyprawa], Siemię lniane do celów kulinarnych 
[przyprawa], Seitan [suszony gluten pszenny], Przetworzony 
szarłat, Przetworzony amarant, Przetworzone sorgo, Przetwo-
rzona komosa ryżowa, Przetwory spożywcze na bazie słodu, 
Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Proso (przetworzone 
ziarna), Produkty żywnościowe z ciasta, Produkty skrobiowe 
do celów spożywczych, Preparaty usztywniające do bitej 
śmietany, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Po-
trawy na bazie mąki, Polewy z dekstryny słodu do żywności, 
Pochodne skrobi do spożycia przez ludzi, Orkisz, przetworzo-
ny, Modyfikowana skrobia zżelatynizowana do żywności [nie-
medyczna], Mlewo, Mieszanki do wypieku chleba kukurydzia-
nego, Mieszanki słodkich galaretek z fasoli adzuki [mizu-
-yokan-no-moto], Mieszanki do robienia pieczywa, Maltodek-
stryny do zastosowania odżywczego [inne niż do celów me-
dycznych], Mąki na bazie owadów, Makarony, Makaron spo-
żywczy, Makaron skrobiowy, Makaron nitki skrobiowy, Mąka 
ziemniaczana do celów spożywczych, Mąka ziemniaczana, 
Mąka z soczewicy, Mąka z ciecierzycy, Mąka migdałowa, Mąka 
kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi, Kmin rzym-
ski w proszku, Kasza bulgur, Guma guar do celów kulinarnych, 
Gryka, przetworzona, Gluten jako artykuł spożywczy, Ekstrakt 
słodu do celów spożywczych, Dodatki glutenowe do celów 
kulinarnych, Ciasto do pieczenia ciastek, Suche i świeże maka-
rony, kluski i pierogi, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia 
oraz mieszanki do jego przygotowywania, Drożdże i zaczyny.

(210) 552307 (220) 2023 02 10
(731) HANUSZEWICZ GRZEGORZ EA SERVICE,  

Krępa Słupska
(540) (znak słowny)
(540) EKAGRO
(510), (511) 1 Nawozy naturalne, komposty, Nawozy, Na-
wozy do gleby, Polepszacze do gleby, Preparaty poprawia-
jące kondycję gleby, Środki poprawiające kondycję gleby, 
Preparaty chemiczne do użyźniania gleby, Humus, Pokrycia 
humusowe, Nawozy uzyskane metodą przetwarzania od-
padów przez dżdżownice, Podłoża hodowlane do ogrod-
nictwa, Podłoża hodowlane dla roślin, 35 Usługi sprzedaży 
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detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci inter-
net, następujących towarów: nawozy naturalne, komposty, 
nawozy, nawozy do gleby, polepszacze do gleby, preparaty 
poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające kondycję 
gleby, preparaty chemiczne do użyźniania gleby, humus, po-
krycia humusowe, nawozy uzyskane metodą przetwarzania 
odpadów przez dżdżownice, podłoża hodowlane do ogrod-
nictwa, podłoża hodowlane dla roślin.

(210) 552309 (220) 2023 02 10
(731) TASIECKA MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miła DRUKARNIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 09.03.13, 26.03.04
(510), (511) 40 Usługi drukowania, Drukowanie reklam, 
Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, 
Drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towa-
rach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, 
Drukowanie, Usługi drukowania wizytówek, ulotek, folderów, 
katalogów, plakatów, naklejek, etykiet, zaproszeń, metek, 
Usługi drukowania zaproszeń ślubnych oraz papeterii ślub-
nej, 42 Projektowanie druków, Projektowanie wizytówek, 
Projektowanie broszur, Projektowanie graficzne, Projekto-
wanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 
graficzne logo reklamowych, Projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie druków, 
w szczególności: ulotek, folderów, katalogów, plakatów, na-
klejek, zaproszeń, etykiet, metek, Projektowanie zaproszeń 
ślubnych oraz papeterii ślubnej.

(210) 552311 (220) 2023 02 10
(731) PLUTA MATEUSZ GOSPODARSTWO SADOWNICZE, 

Łobżenica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rubi juice 100% Pure GOSPODARSTWO 

SADOWNICZE MATEUSZ PLUTA ŁOBŻENICA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.07, 05.07.13, 05.07.23, 
05.03.13, 05.03.15

(510), (511) 32 Soki, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, Napoje na bazie owoców lub warzyw.

(210) 552327 (220) 2023 02 10
(731) NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola
(540) (znak słowny)
(540) GIVELIA
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Kre-
my farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Żele przeciwzapalne, 
Preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w gineko-
logii, Żele do użytku dermatologicznego.

(210) 552328 (220) 2023 02 10
(731) RUCIŃSKA ANNA, Siedlce
(540) (znak słowny)
(540) Anielskie Historie
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Mrożone wyroby pie-
karnicze, Solone wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze 
bezglutenowe, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Go-
towe desery [wyroby piekarnicze], Wyroby piekarnicze za-
wierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy 
i owoce, Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Wyroby 
piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, Wyroby piekar-
nicze składające się z warzyw i mięsa, Batoniki cukiernicze, 
Wyroby cukiernicze, Lizaki [wyroby cukiernicze], Wyroby cu-
kiernicze płynne, Nielecznicze wyroby cukiernicze, Musy 
(wyroby cukiernicze), Wyroby cukiernicze mrożone, Tabletki 
[wyroby cukiernicze], Trufle [wyroby cukiernicze], Gotowane 
wyroby cukiernicze, Żelki [wyroby cukiernicze], Makaroniki 
[wyroby cukiernicze], Lodowe wyroby cukiernicze, Orzecho-
we wyroby cukiernicze, Mleczne wyroby cukiernicze, Pastyl-
ki [wyroby cukiernicze], Pastyła [wyroby cukiernicze], Zefir 
[wyroby cukiernicze], Wyroby cukiernicze zawierające dżem, 
Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, Drażetki [nieme-
dyczne wyroby cukiernicze], Pałeczki lukrecjowe [wyroby 
cukiernicze], Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], 
Batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszo-
nych owoców [wyroby cukiernicze], Wyroby cukiernicze 
z czekolady, Kwaśne dropsy [wyroby cukiernicze], Pastylki 
[niemedyczne wyroby cukiernicze], Pianki cukrowe [wyroby 
cukiernicze], Dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], Wyro-
by cukiernicze z sezamu, Wyroby cukiernicze w polewie cu-
krowej, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Wyroby 
cukiernicze w kształcie tabliczek, Landrynki w kształcie pa-
łeczek [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukierni-
cze w postaci pastylek, Pastylki miętowe [wyroby cukierni-
cze], inne niż do celów leczniczych, Mrożone mleczne wyro-
by cukiernicze, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, 
Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Jogurt mrożony 
(mrożone wyroby cukiernicze), Mrożone wyroby cukiernicze 
zawierające lody, Wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla ce-
lów medycznych), Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze 
w polewie z imitacji czekolady, Nielecznicze mączne wyro-
by cukiernicze zawierające imitację czekolady, Nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecz-
nicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, 
Nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, Nielecznicze wy-
roby cukiernicze o smaku mlecznym, Nielecznicze wyroby 
cukiernicze w formie galaretki, Nielecznicze wyroby cukier-
nicze zawierające czekoladę, Nielecznicze wyroby cukierni-
cze z nadzieniem z toffi, Nielecznicze wyroby cukiernicze 
w kształcie jajek, Nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, 
Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, Czeko-
ladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czekoladowe wy-
roby cukiernicze zawierające praliny, Gotowe desery [wyro-
by cukiernicze], Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], 
Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), 
Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Wyroby cu-
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kiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby cukiernicze cze-
koladowe o smaku praliny, Wyroby cukiernicze do dekoracji 
świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie orze-
chów arachidowych, Wyroby cukiernicze na bazie poma-
rańczy, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cu-
kiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, Wyroby cu-
kiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze 
o smaku miętowym (Nielecznicze -), Wyroby cukiernicze 
w polewie czekoladowej, Wyroby cukiernicze z mąki, Wyro-
by cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, Wyroby 
cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby cu-
kiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, Trufle  
(rumowe) [wyroby cukiernicze], Dekoracje cukiernicze 
do ciast, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, Produkty cukiernicze uformo-
wane z czekolady, Pastylki cukiernicze do pieczenia, Zioło-
wo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], Polewy 
cukiernicze, Polewy z dekstryny słodu do wyrobów cukier-
niczych, Produkty zbożowe, Makarony, Potrawy na bazie 
mąki, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przetwory spo-
żywcze na bazie słodu, Mieszanki mączne do użytku w pie-
czeniu, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Tortille, 
Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], Enchilada 
(kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papry-
ką), Fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub ku-
kurydzianej tortilli), Przekąski na bazie tortilli, Chipsy tortilla, 
Mrożone torty jogurtowe, Musy, Musy czekoladowe, Musy 
deserowe, Musy (słodycze), Naleśniki, Napoje mrożone 
na bazie czekolady, Chleb, Artykuły żywnościowe zawierają-
ce czekoladę [jako podstawowy składnik], Bezy, Bułeczki 
z czekoladą, Bułeczki z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki 
z cynamonem, Chałwa, Cukierki, Czekolada, Czekolada 
do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada nieleczni-
cza, Czekolada z alkoholem, Czekolada z bąbelkami, Czeko-
lada z japońskim chrzanem, Czekoladki, Czekoladki z likie-
rem, Czekoladowe dodatki smakowe, Czekoladowe fondue, 
Czekoladowe ozdoby do ciast, Dekoracje z czekolady 
do wyrobów cukierniczych, Dekoracje z czekolady na cho-
inki, Desery czekoladowe, Desery z muesli, Drobiny kajma-
kowe, Galaretki owocowe [słodycze], Gofry, Lodowe słody-
cze, Napoje mrożone na bazie kakao, Nielecznicze słodycze 
do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolo-
waniu kalorii, Ozdoby choinkowe [jadalne], Przekąski składa-
jące się głównie z wyrobów cukierniczych, Słodycze goto-
wane, Słodycze lodowe, Słodycze na bazie mąki ziemnia-
czanej, Słodycze o smaku lukrecji, Słodycze w postaci mu-
sów, Słodycze z żeńszeniem, Słone herbatniki, Smażone cia-
steczka plecione, Solone wafelki, Sos czekoladowy, Substy-
tut marcepanu, Suflety deserowe, Torty Pawłowej o smaku 
orzechów laskowych, Torty Pawłowej z orzechami laskowy-
mi, Trufle czekoladowe, Polewy piankowe, Posypka czekola-
dowa, Praliny z waflem, Preparaty do produkcji słodyczy, 
Produkty na bazie czekolady, Słodkie bułki, Wiórki do wyro-
bów cukierniczych z masła orzechowego, Wyroby czekola-
dowe do dekoracji ciast, Cienkie kawałki ciasta do przyrzą-
dzania tortilli, Torty truskawkowe, Cukier skrystalizowany 
do dekoracji jedzenia, Cukier skrystalizowany do dekoracji 
tortów, Nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów 
i ciast, Tort lodowy, Tortellini, Suszone tortellini, Preparaty 
do sporządzania tortów, Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta 
czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, Ciasta 
drożdżowe z nadzieniem z mięsa, Ciasta drożdżowe z na-
dzieniem z warzyw, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z owo-
ców, Ciasta gotowe do pieczenia, Ciasta lodowe, Ciasta mro-
żone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, 
Ciasta na bazie pomarańczy, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta 
słodowe, Ciasta w polewie czekoladowej, Ciasta wegańskie, 

Ciasta z bakaliami, Ciasta z cukierkami, Ciasta z dyni, Ciasta 
z kremem, Ciasta z kremem [cream pie], Ciasta z melasą, Cia-
sta z mincemeat [owoce konserwowane], Ciasta zawierające 
mięso, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Gotowe ba-
beczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, Lukrowane ciasta 
z owocami, Świeże placki [ciasta], Produkty żywnościowe 
z ciasta, Placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, Mrożone 
produkty z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone płaty ciasta, Mro-
żone ciasta jogurtowe, Mieszanki ciasta, Okonomiyaki [ja-
pońskie wytrawne naleśniki], Mieszanki ciasta do okono-
miyaki [japońskich wytrawnych naleśników], Makarony 
do zup, Makarony głęboko mrożone, Makarony mączne 
spożywcze, Makarony razowe, Makarony somen [bardzo 
cienkie makarony zrobione z mąki pszennej, niegotowane], 
Makarony w postaci płatów, Makarony z truflami, Makarony 
zawierające jaja, Makarony zawierające nadzienia, Skrystali-
zowany cukier kamienny, 43 Restauracje dla turystów, Re-
stauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Re-
stauracje samoobsługowe, Rezerwacja stolików w restaura-
cjach, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Zapewnia-
nie żywności i napojów w restauracjach, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w sklepach z pączkami, Oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach 
internetowych, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowa-
nie napojów alkoholowych, Serwowanie napojów w ma-
łych browarniach, Serwowanie napojów w pubach z browa-
rem, Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach inter-
netowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, 
Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Usługi 
doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żyw-
ności i napojów, Usługi klubów w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie 
kateringu w zakresie jedzenie i picia, Usługi klubów nocnych 
[zaopatrzenie w żywność], Usługi doradcze w dziedzinie ka-
teringu obejmującego żywność i napoje, Bary, Bary przeką-
skowe, Bary sake, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowanie ciasteczek, 
Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmo-
we [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Ka-
wiarnie, Koktajlbary, Lodziarnie, Organizacja przyjęć wesel-
nych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Rzeźbienie w jedze-
niu, Snack-bary, Stołówki, Usługi barmanów, Usługi barów 
i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów piw-
nych, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi barów z soka-
mi, Usługi barowe, Usługi bufetów w zakresie barów koktaj-
lowych, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usłu-
gi doradców w zakresie win, Usługi herbaciarni, Usługi ka-
wiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, 
Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogród-
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ków piwnych, Usługi osobistych kucharzy, Usługi pensjona-
tów, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi prywat-
nego klubu picia, Usługi restauracji chińskich, Usługi restau-
racji fast-food, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usłu-
gi restauracji hotelowych, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi restauracji sprzedających sushi, 
Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w któ-
rych mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi re-
stauracji washoku, Usługi restauracji z daniami ramen, Usłu-
gi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, 
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi snack-
-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakre-
sie bankietów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie 
gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Usługi w zakresie kantyn, Usługi w zakresie przygotowywa-
nia jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, Usługi w zakresie pubów, Usługi w zakresie restau-
racji [brasserie], Usługi w zakresie sal dla palących, Usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi zaopatrze-
nia w żywność, Winiarnie, Zapewnianie pomieszczeń na uro-
czystości, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu na wystawy, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne 
okazje, Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy 
i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnia-
nie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, Udo-
stępnianie sal konferencyjnych, Usługi w zakresie zapewnia-
nia obiektów na spotkania, Wynajem pomieszczeń na uro-
czystości towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na wystawy, 
Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal 
na zebrania, Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania 
na czas pracy, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do ob-
sługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomiesz-
czeń na posiedzenia, Usługi w zakresie zapewniania obiek-
tów na uroczystości, Wynajem pawilonów, Wynajem po-
mieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Catering w kafeteriach 
szybkiej obsługi, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Organizacja ca-
teringu na imprezy urodzinowe, Usługi cateringu specjalizu-
jącego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, de-
gustacji i imprez publicznych, Usługi cateringu specjalizują-
cego się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywat-
nych imprez, Usługi cateringu zewnętrznego, Dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Do-
starczanie informacji o usługach barów, Informacja o usłu-
gach restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie 
przygotowywania posiłków, Informowanie i porady w za-
kresie przygotowywania posiłków, Porady dotyczące prze-
pisów kulinarnych, Przedstawianie informacji w zakresie go-
towania za pośrednictwem strony internetowej, Udostęp-
nianie informacji o zawodzie barmana, Udostępnianie infor-
macji w postaci przepisów na drinki, Udostępnianie opinii 
na temat restauracji i barów, Udostępnianie opinii na temat 
restauracji, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
Udzielanie informacji w zakresie barów, Udzielanie informa-
cji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, 
Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Usługi dorad-
cze dotyczące żywności, Usługi doradcze w zakresie sztuki 
kulinarnej, Usługi doradcze związane z technikami piecze-
nia, Usługi oceny jedzenia [dostarczanie informacji na temat 
jedzenia i picia], Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji 

posiłków, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stoło-
wych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Wynajem 
autoklawów do gotowania, Wynajem ekspresów do kawy, 
Wynajem jednostek wydających ciepłe i schłodzone napoje, 
innych niż automaty sprzedające, Wynajem kuchenek, Wy-
najem lad kuchennych do przygotowywania posiłków 
do bezpośredniego spożycia, Wynajem mebli biurowych, 
Wynajem nieelektrycznych płytek grzewczych, Wynajem 
palników gazowych do celów domowych, Wynajem płyt 
podgrzewających, Wynajem robotów do przygotowywania 
napojów, Wynajem sprzętu do gotowania do celów prze-
mysłowych, Wynajem stołów do jadalni, Wynajem urządzeń 
grzewczych i chłodzących do wydawania ciepłych i zim-
nych napojów, Wynajem urządzeń oświetleniowych do de-
koracji obiektów prywatnych, Wynajem urządzeń oświetle-
niowych, Wynajem wiklinowych koszy plażowych, Wyna-
jem zastaw stołowych, Wynajem zlewozmywaków kuchen-
nych, Wynajem zlewozmywaków kuchennych do użytku 
komercyjnego, Wypożyczanie automatów do napojów, 
Wypożyczanie bielizny stołowej, Wypożyczanie blatów ku-
chennych, Wypożyczanie dekoracyjnych obić ściennych 
do hoteli, Wypożyczanie domowych urządzeń oświetlenio-
wych, Wypożyczanie dozowników wody pitnej, Wypożycza-
nie dystrybutorów wody, Wypożyczanie dywanów, Wypoży-
czanie elektrycznych płyt grzejnych do celów domowych, 
Wypożyczanie elektrycznych płyt grzewczych, Wypożycza-
nie fontann czekoladowych, Wypożyczanie fontann z napo-
jami, Wypożyczanie kanap, Wypożyczanie koców, Wypoży-
czanie krzeseł do wnętrz, Wypożyczanie krzeseł i stołów, 
Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, Wypożyczanie kuchenek mikrofalowych do użytku 
domowego, Wypożyczanie łóżek, Wypożyczanie maszyn 
do waty cukrowej, Wypożyczanie mat, Wypożyczanie mat 
do wnętrz, Wypożyczanie mebli, Wypożyczanie mebli, bieli-
zny stołowej i zastawy stołowej, Wypożyczanie mebli dla ho-
teli, Wypożyczanie mebli na konferencje, Wypożyczanie me-
bli na prezentacje, Wypożyczanie mebli na wystawy, Wypo-
życzanie naczyń, Wypożyczanie naczyń stołowych, Wypoży-
czanie oświetlenia do wnętrz, Wypożyczanie podgrzewaczy 
do potraw, Wypożyczanie poduszek, Wypożyczanie pokryć 
podłogowych do hoteli, Wypożyczanie przyborów kuchen-
nych, Wypożyczanie ręczników do hoteli, Wypożyczanie sof, 
Wypożyczanie stołów do wnętrz, Wypożyczanie szklanych 
naczyń, Wypożyczanie sztućców, Wypożyczanie tosterów 
elektrycznych do celów domowych, Wypożyczanie umeblo-
wania, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Wypożycza-
nie urządzeń do popcornu, Wypożyczanie urządzeń gastro-
nomicznych, Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych in-
nych niż do dekoracji teatralnych lub studiów telewizyjnych, 
Wypożyczanie wykładzin podłogowych, Wypożyczanie wy-
posażenia meblowego, Wypożyczanie wyposażenia wnętrz, 
Wypożyczanie wyposażenia barowego, Wypożyczanie za-
słon do hoteli, Wypożyczanie zlewozmywaków kuchennych 
do celów domowych, Świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienni-
czych, Świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje w obiektach na zjazdy, Świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiek-
tach na targi i wystawy, Hotelowe usługi kateringowe, Kate-
ring obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering 
obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obej-
mujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Usługi 
kateringowe, Usługi kateringowe dla centrów konferencyj-
nych, Usługi kateringowe dla domów spokojnej starości, 
Usługi kateringowe dla domów opieki, Usługi kateringowe 
dla firm, Usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, 
Usługi kateringowe dla szkół, Usługi kateringowe dla szpitali, 
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Usługi kateringowe obwoźne, Usługi kateringowe oferujące 
kuchnię hiszpańską, Usługi kateringowe oferujące kuchnię 
japońską, Usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, 
Usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań bizne-
sowo-towarzyskich, Usługi kateringowe w zakresie bufetów 
firmowych, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Do-
starczanie posiłków dla osób bezdomnych lub w trudnej 
sytuacji życiowej, Dostarczanie posiłków do bezpośrednie-
go spożycia, Mobilne żłobki, Żłobki dla dzieci, Żłobki i ośrod-
ki opieki dziennej, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy 
opieki dla osób starszych, Placówki opieki dziennej nad 
przedszkolakami i małymi dziećmi, Pensjonaty, Pensjonaty, 
domy gościnne, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, Przygotowanie dań kuchni 
hiszpańskiej do bezpośredniego spożycia, Przygotowanie 
dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia, Udo-
stępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Inter-
net, Udostępnianie informacji o usługach tymczasowego 
zakwaterowania, Udostępnianie informacji online dotyczą-
cych rezerwacji hotelowych, Udostępnianie informacji 
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Inter-
netu, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi charyta-
tywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrze-
bującym, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], 
Usługi restauracji hiszpańskich, Usługi restauracji japońskich, 
Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon 
i soba, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, 
Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem bielizny pościelo-
wej, Wynajem budynków przenośnych, Wynajem chodni-
ków i dywaników, Wynajem domków letniskowych, Wyna-
jem domów letniskowych, Wynajem konstrukcji namioto-
wych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, 
Wynajem przenośnych budynków modułowych, Wynajem 
przenośnych szatni, Wynajem wakacyjnych miejsc noclego-
wych, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w do-
mach i mieszkaniach wakacyjnych, Wypożyczanie bielizny 
pościelowej, Wypożyczanie dużych namiotów, Wypożycza-
nie kołder, Wypożyczanie materacy futon, Wypożyczanie 
namiotów.

(210) 552335 (220) 2023 02 12
(731) ZABAWA-ŁUKASZ ELŻBIETA BOHEMA VINTAGE, 

Zalasowa
(540) (znak słowny)
(540) Bohema
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 552372 (220) 2023 02 13
(731) YETICO SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YETICO

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 1 Kleje do celów przemysłowych, Kleje poliure-
tanowe, 7 Maszyny i urządzenia do produkcji styropianu 
oraz kompletne linie technologiczne dla wytwórni styro-
pianu, 17 Styropian, Płyty styropianowe do izolacji cieplnej 
i akustycznej, Izolacyjne produkty styropianowe, Materia-
ły izolacyjne, wypełniające, uszczelniające, Opakowania 

styropianowe, Czyściki do pian poliuretanowych, Piana 
poliuretanowa, 19 Płyty i kształtki styropianowe, Formatki 
ze styropianu, Siatka elewacyjna do styropianu, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: 
klejów do celów przemysłowych, klejów poliuretanowych, 
styropianu, płyt styropianowych do izolacji cieplnej i aku-
stycznej, izolacyjnych produktów styropianowych, mate-
riałów izolacyjnych, materiałów wypełniających, materia-
łów uszczelniających, opakowań styropianowych, czyści-
ków do pian poliuretanowych, piany poliuretanowej, płyt 
i kształtek styropianowych, formatek ze styropianu, siatki 
elewacyjnej do styropianu; Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej następujących towarów: maszyn i urządzeń 
do produkcji styropianu, 39 Transport, Przewożenie i do-
starczanie towarów, Transport lądowy, Transport samocho-
dowy, 42 Usługi w zakresie projektowania technicznego 
maszyn i urządzeń do produkcji styropianu.

(210) 552373 (220) 2023 02 13
(731) YETICO SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.06, 29.01.08
(510), (511) 1 Kleje do celów przemysłowych, Kleje poliure-
tanowe, 7 Maszyny i urządzenia do produkcji styropianu 
oraz kompletne linie technologiczne dla wytwórni styro-
pianu, 17 Styropian, Płyty styropianowe do izolacji cieplnej 
i akustycznej, Izolacyjne produkty styropianowe, Materia-
ły izolacyjne, wypełniające, uszczelniające, Opakowania 
styropianowe, Czyściki do pian poliuretanowych, Piana 
poliuretanowa, 19 Płyty i kształtki styropianowe, Formatki 
ze styropianu, Siatka elewacyjna do styropianu, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: 
klejów do celów przemysłowych, klejów poliuretanowych, 
styropianu, płyt styropianowych do izolacji cieplnej i aku-
stycznej, izolacyjnych produktów styropianowych, mate-
riałów izolacyjnych, materiałów wypełniających, materia-
łów uszczelniających, opakowań styropianowych, czyści-
ków do pian poliuretanowych, piany poliuretanowej, płyt 
i kształtek styropianowych, formatek ze styropianu, siatki 
elewacyjnej do styropianu; Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej następujących towarów: maszyn i urządzeń 
do produkcji styropianu, 39 Transport, Przewożenie i do-
starczanie towarów, Transport lądowy, Transport samocho-
dowy, 42 Usługi w zakresie projektowania technicznego 
maszyn i urządzeń do produkcji styropianu.

(210) 552374 (220) 2023 02 13
(731) SZTUKOWSKI ŁUKASZ PLATINUM GYM, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GLOW Hair & Academy

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 44 Fryzjer-
stwo, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie].

(210) 552381 (220) 2023 02 13
(731) GRABAN ANDRZEJ GRUPA HANDLOWA FCF, 

Chojnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) parkway

(531) 01.15.15, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, 
Wodoprzepuszczalne nawierzchnie dróg, palców i ścieżek 
wykonane z mieszaniny kruszyw skalnych połączonych ży-
wicami syntetycznymi, Wodoprzepuszczalne nawierzchnie 
dróg, palców i ścieżek wykonane z mieszaniny kruszyw skal-
nych, żwirów, piasków, iłów i spoiw naturalnych, Wodoprze-
puszczalne podbudowy pod drogi, place i ścieżki wykonane 
z kruszyw skalnych, żwirów, piasków, iłów i spoiw natural-
nych lub hydraulicznych.

(210) 552415 (220) 2023 02 13
(731) AP-AIRCRAFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasienica
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 18.05.01, 18.05.03, 26.01.16
(510), (511) 12 Pojazdy lotnicze, 41 Zapewnianie szkoleń 
i egzaminów edukacyjnych do celów certyfikacji.

(210) 552417 (220) 2023 02 13
(731) LITWIŃSKA ALICJA, Mrzezino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUTIK Alika.PL

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materia-
łów, nie ujęte w innych klasach, Skóry zwierzęce, skóry su-
rowe, Walizy i torby podróżne, Parasolki i parasole przeciw-
słoneczne, Laski, Bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, w tym: 
torebki, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, w tym: Bandany 
na szyję, Berety, Bielizna osobista, Boa na szyję, Body [bie-
lizna], Botki, Bryczesy, Czapki [nakrycia głowy], Długie luź-
ne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, Etole [futra], Futra 
[odzież], Garnitury, Kamizelki, Kombinezony[odzież], Kostiu-
my kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki 
z krótkim rękawem, Kurtki, Kurtki[odzież], Kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, Legginsy, Nakrycia gło-
wy, Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Odzież, 
Odzież gotowa, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, 
Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na głowę, Paski [odzież], 
Pikowane kurtki [odzież], Podkoszulki bez rękawów, Poncza, 
Pulowery, Rękawiczki, Sandały, Skarpetki, Spódnice, Spódni-
co-spodenki, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, 26 Koronki i hafty, wstążki i sploty, Guziki, haftki, szpil-
ki i igły, Sztuczne kwiaty, w tym: broszki [dodatki do ubrań], 
dekoracyjne akcesoria do włosów, ozdoby do ubrań, spinki 
do włosów, 35 Reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe, w tym: dekoracja wystaw sklepowych, handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, marketing ukierunkowany, organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie 
i prowadzenie imprez handlowych, organizowanie pokazów 
handlowych, pokazy mody w celach handlowych, pokazy 
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, promocja towarów przy pomocy influen-
cerów, prowadzenie pokazów handlowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, 
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, re-
klama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rekla-
my radiowe, reklamy telewizyjne, telemarketing, tworzenie 
tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicz-
nych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie arty-
kułów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie 
akcesoriów mody, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie torebek, wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa 
i kulturalna w tym: organizacja pokazów mody w celach 
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Pry-
watne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie 
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, w tym: 
usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru.
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(210) 552424 (220) 2020 10 22
(731) POPESCU DAN STEFAN, Bukareszt, RO
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Johnny Blaze

(531) 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 552434 (220) 2023 02 14
(731) QUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FestiwaLOVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, Emulsje 
do twarzy i do ciała, Płyny do twarzy i do ciał, Żele do twa-
rzy i do ciała, Pianki do twarzy i do ciała, Nielecznicze oliwki 
i balsamy do skóry, Nielecznicze środki do mycia i pielęgna-
cji stóp, Mydła, Nielecznicze środki do mycia i kąpieli, Środki 
do mycia i pielęgnacji włosów, Szampony, Balsamy do wło-
sów, Odżywki do włosów, Kremy do włosów, Emulsje do wło-
sów, Płyny do włosów, Żele do włosów, Pianki do włosów, 
Środki perfumeryjne, Perfumy, Wody toaletowe i kolońskie, 
Olejki eteryczne, Dezodoranty osobiste i antyperspiranty, 
Środki do makijażu i demakijażu, Fluidy, Nielecznicze środki 
do pielęgnacji i malowania ust, Środki do pielęgnacji i ma-
lowania paznokci, Środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, Środki do opalania i chroniące przed promie-
niowaniem ultrafioletowym, Środki do samoopalania, Prepa-
raty do depilacji, Pudry do makijażu, Pudry do kąpieli, Puder 
do ciała, Nielecznicze środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze prepara-
ty toaletowe, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Pianki do golenia, Żele do golenia, Balsamy po goleniu, Zapa-
chy do wnętrz i samochodów, 5 Apteczki pierwszej pomocy 
sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy, 
wyposażone, Apteczki pierwszej pomocy do użytku do-
mowego, Apteczki przenośne z wyposażeniem, Przenośne 
apteczki pierwszej pomocy, Plastry, Bandaże opatrunkowe, 
Preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń 
pasożytów zewnętrznych człowieka i zwierząt, pajęczaków, 
owadów, Środki odstraszające pasożyty zewnętrzne czło-
wieka i zwierząt, Preparaty i artykuły higieniczne, Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Płyny, żele, proszki, mydła do dezynfekcji rąk, 
nóg, skóry, Antybakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe środki 
do mycia rąk, Chusteczki nasączone płynami do dezynfekcji, 
Środki odkażające, w tym środki odkażające w postaci żelów, 
płynów, proszków, mydeł i sprayów, Spraye do dezynfek-
cji rąk, stóp i powierzchni, Środki do zwalczania robactwa, 
Insektycydy, Fungicydy, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, 
Preparaty bakteriobójcze (inne niż mydło), Produkty bio-
bójcze, Detergenty do celów medycznych, Środki dezyn-
fekcyjne, Środki antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, 
Produkty chemiczne do celów medycznych o działaniu 
profilaktycznym, Suplementy diety, Preparaty dietetyczne 
i odżywcze, Suplementy diety do celów leczniczych, Dodat-

ki do żywności do celów niemedycznych, Suplementy diety 
wspomagające odchudzanie, Suplementy diety przezna-
czone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz 
do ich pielęgnacji, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
Produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, Kremy 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, Emulsje do twa-
rzy i do ciała do celów leczniczych, Oliwki i balsamy lecz-
nicze, Produkty lecznicze do stóp, Sole do kąpieli do celów 
medycznych, Preparaty do zwalczania pasożytów zewnętrz-
nych człowieka i zwierząt, pajęczaków, owadów i innych, 
11 Latarki, Zapalarki do świec, zapalarki grillowe, Zapalniczki 
elektryczne i gazowe, Lampiony, Świece elektryczne, Taśmy 
LED, Filtry do wody pitnej, Systemy prysznicowe, Zestawy 
prysznicowe, Czajniki, Chłodziarki do napojów, Ekspresy 
do kawy, Elektryczne opiekacze, Grille, Tostery, Gofrownice, 
Elektryczne suszarki do włosów, Ogrzewacze kieszonkowe, 
Termofory, 21 Kosmetyczki [wyposażone], Naczynia, Fo-
remki do lodu, Termosy, Szczoteczki do brwi, Szczoteczki 
do zębów, Filiżanki, Korkociągi, Torby izotermiczne, Garnki, 
Koszyki piknikowe z naczyniami, Pudełka na herbatę, Kie-
liszki, Kufle, Rękawice ogrodnicze, Szczotki dla zwierząt do-
mowych, Pędzle do golenia, Kubki, Wiaderka do kostek lodu, 
Przyrządy do demakijażu, Przybory kuchenne, Mydelniczki, 
Gąbki toaletowe, Przybory do użytku w gospodarstwie do-
mowym, Grzebienie, Pojemniki na kosmetyki, Ściereczki 
do wycierania kurzu, Szczotki do misek klozetowych, Szkla-
ne karafki, Szczotki do zmywania, Słomki do picia, Kieliszki 
do jajek, Foremki do wycinania ciasteczek, 24 Moskitiery, Jed-
norazowe obrusy tekstylne, Pledy podróżne, Koce do użytku 
na wolnym powietrzu, Koce piknikowe, Koce do jogi ręczniki, 
Ręczniki plażowe [tekstylne], Pokrowce na poduszki, Pokry-
cie na materace, Pościel, Prześcieradła, Tkaniny, Kuchenne 
ręczniki [tekstylne], Materiały ręcznikowe [tekstylne], Bielizna 
domowa, w tym ręczniki do twarzy, Poszewki na kołdry, Po-
szewki na poduszki, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, 
Bielizna pościelowa, Kołdry, Bielizna stołowa niepapierowa, 
Bieżniki stołowe, Chusteczki do nosa z materiałów tekstyl-
nych, Śpiwory, 25 Odzież, obuwie i akcesoria odzieżowe, 
Odzież wodoodporna, Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Biustonosze, Ka-
pelusze i czapki, Czapki z daszkiem, Stroje plażowe, Kalosze 
[obuwie], Odzież, mianowicie, fartuchy [odzież], płaszcze 
kąpielowe, stroje plażowe, paski, bluzki, dolne części ubrań, 
śliniaki z materiałów tekstylnych, kurtki, tuniki, długie luźne 
stroje, rękawiczki, bluzy sportowe z kapturem, odzież dla 
małych dzieci, kurtki [odzież], swetry, spodnie ze ściągaczem 
[joggery], mianowicie, spodnie dresowe i topy do biegania, 
odzież gimnastyczna, legginsy, odzież codzienna, Odzież, 
mianowicie, rękawiczki z jednym palcem, piżamy, kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, slipy męskie, 
figi damskie, poncza, pulowery, płaszcze przeciwdeszczowe, 
stroje przeciwdeszczowe, koszulki typu rashguard do spor-
tów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, sza-
liki, koszule, szorty, spódnice, spódnicospodenki, bielizna 
nocna, kombinezony zimowe, skarpetki, podwiązki, swetry, 
bluzy sportowe, spodnie od dresu, kostiumy kąpielowe, ko-
stiumy kąpielowe, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, topy 
[odzież], bielizna osobista i podkoszulki, bluzy z kapturem 
na zamek, Nakrycia głowy, mianowicie czapki typu beanie, 
czapki, nauszniki [odzież], nakrycia głowy, opaski na głowę, 
mycki, piuski i daszki, Rękawiczki, Szaliki, Stroje przeciw-
deszczowe, Kąpielówki, Odzież dla małych dzieci, Kostiumy 
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Akce-
soria do kostiumów, w tym śmieszne nakrycia głowy z peru-
kami, Kostiumy na bale maskowe, Kostiumy do przebierania 
się, 28 Papierowe czapeczki na przyjęcia piłki do gier, Lataw-
ce, Przybory wędkarskie, Dyski sportowe, Łyżworolki, Gry 
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planszowe, Przyrządy stosowane w kulturystyce, Sanki, Za-
bawki, Rękawki do pływania, Przyrządy stosowane do ćwi-
czeń fizycznych, Baseny kąpielowe [zabawki], Kije do gier, 
Ochraniacze [części strojów sportowych], Balony, Pluszowe 
zabawki, Huśtawki, Maski zabawkowe, Bąki [zabawki], kulki 
wypełnione farbą do gry w paintball, Zabawki do piaskowni-
cy, Grzechotki, Zabawki elektroniczne, Maski teatralne, Kości 
do gry, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Gry auto-
matyczne, Hantle, Latające dyski, Kręgle, Butelki do karmienia 
lalek, Zabawki dla zwierząt, Rękawice baseballowe, Karuzele 
do wesołych miasteczek, Tarcze elektroniczne do gier i spor-
tu, Zabawki dla zwierząt domowych, Puzzle, Zabawki nakrę-
cane, Karty do gry, Hulajnogi [zabawki], Misie pluszowe, Tor-
by przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, Chusty 
i bloczki do jogi, Namioty zabawkowe.

(210) 552435 (220) 2023 02 14
(731) QUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) FestiwaLOVE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, Emulsje 
do twarzy i do ciała, Płyny do twarzy i do ciał, Żele do twa-
rzy i do ciała, Pianki do twarzy i do ciała, Nielecznicze oliwki 
i balsamy do skóry, Nielecznicze środki do mycia i pielęgna-
cji stóp, Mydła, Nielecznicze środki do mycia i kąpieli, Środki 
do mycia i pielęgnacji włosów, Szampony, Balsamy do wło-
sów, Odżywki do włosów, Kremy do włosów, Emulsje do wło-
sów, Płyny do włosów, Żele do włosów, Pianki do włosów, 
Środki perfumeryjne, Perfumy, Wody toaletowe i kolońskie, 
Olejki eteryczne, Dezodoranty osobiste i antyperspiranty, 
Środki do makijażu i demakijażu, Fluidy, Nielecznicze środki 
do pielęgnacji i malowania ust, Środki do pielęgnacji i ma-
lowania paznokci, Środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, Środki do opalania i chroniące przed promie-
niowaniem ultrafioletowym, Środki do samoopalania, Prepa-
raty do depilacji, Pudry do makijażu, Pudry do kąpieli, Puder 
do ciała, Nielecznicze środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze prepara-
ty toaletowe, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Pianki do golenia, Żele do golenia, Balsamy po goleniu, Zapa-
chy do wnętrz i samochodów, 5 Apteczki pierwszej pomocy 
sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy, 
wyposażone, Apteczki pierwszej pomocy do użytku do-
mowego, Apteczki przenośne z wyposażeniem, Przenośne 
apteczki pierwszej pomocy, Plastry, Bandaże opatrunkowe, 
Preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń 
pasożytów zewnętrznych człowieka i zwierząt, pajęczaków, 
owadów, Środki odstraszające pasożyty zewnętrzne czło-
wieka i zwierząt, Preparaty i artykuły higieniczne, Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Płyny, żele, proszki, mydła do dezynfekcji rąk, 
nóg, skóry, Antybakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe środki 
do mycia rąk, Chusteczki nasączone płynami do dezynfekcji, 
Środki odkażające, w tym środki odkażające w postaci żelów, 
płynów, proszków, mydeł i sprayów, Spraye do dezynfekcji 
rąk, stóp i powierzchni, Środki do zwalczania robactwa, Insek-
tycydy, Fungicydy, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Pre-
paraty bakteriobójcze (inne niż mydło), Produkty biobójcze, 
Detergenty do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 
Środki antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, Produkty 
chemiczne do celów medycznych o działaniu profilaktycz-
nym, Suplementy diety, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Suplementy diety do celów leczniczych, Dodatki do żywno-
ści do celów niemedycznych, Suplementy diety wspomaga-
jące odchudzanie, Suplementy diety przeznaczone do po-

lepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pie-
lęgnacji, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty 
i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, Kremy do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, Emulsje do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, Oliwki i balsamy lecznicze, Produkty 
lecznicze do stóp, Sole do kąpieli do celów medycznych, Pre-
paraty do zwalczania pasożytów zewnętrznych człowieka 
i zwierząt, pajęczaków, owadów i innych, 11 Latarki, Zapalarki 
do świec, Zapalarki grillowe, Zapalniczki elektryczne i gazo-
we, Lampiony, Świece elektryczne, Taśmy LED, Filtry do wody 
pitnej, Systemy prysznicowe, Zestawy prysznicowe, Czajni-
ki, Chłodziarki do napojów, Ekspresy do kawy, Elektryczne 
opiekacze, Grille, Tostery, Gofrownice, Elektryczne suszarki 
do włosów, Ogrzewacze kieszonkowe, Termofory, 21 Kosme-
tyczki [wyposażone], Naczynia, Foremki do lodu, Termosy, 
Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do zębów, Filiżanki, Korko-
ciągi, Torby izotermiczne, Garnki, Koszyki piknikowe z naczy-
niami, Pudełka na herbatę, Kieliszki, Kufle, Rękawice ogrod-
nicze, Szczotki dla zwierząt domowych, Pędzle do golenia, 
Kubki, Wiaderka do kostek lodu, Przyrządy do demakijażu, 
Przybory kuchenne, Mydelniczki, Gąbki toaletowe, Przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym, Grzebienie, Pojem-
niki na kosmetyki, Ściereczki do wycierania kurzu, Szczotki 
do misek klozetowych, Szklane karafki, Szczotki do zmywa-
nia, Słomki do picia, Kieliszki do jajek, Foremki do wycinania 
ciasteczek, 24 Moskitiery, Jednorazowe obrusy tekstylne, Ple-
dy podróżne, Koce do użytku na wolnym powietrzu, Koce 
piknikowe, Koce do jogi ręczniki, Ręczniki plażowe [tekstyl-
ne], Pokrowce na poduszki, Pokrycie na materace, Pościel, 
Prześcieradła, Tkaniny, Kuchenne ręczniki [tekstylne], Mate-
riały ręcznikowe [tekstylne], Bielizna domowa, w tym ręczniki 
do twarzy, Poszewki na kołdry, Poszewki na poduszki, Bielizna 
kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, Bielizna pościelowa, Kołdry, 
Bielizna stołowa niepapierowa, Bieżniki stołowe, Chusteczki 
do nosa z materiałów tekstylnych, Śpiwory, 25 Odzież, obu-
wie i akcesoria odzieżowe, Odzież wodoodporna, Odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, Bandany na szyję, Berety, Bielizna 
osobista, Biustonosze, Kapelusze i czapki, Czapki z dasz-
kiem, Stroje plażowe, Kalosze [obuwie], Odzież, mianowicie, 
fartuchy [odzież], płaszcze kąpielowe, stroje plażowe, paski, 
bluzki, dolne części ubrań, śliniaki z materiałów tekstylnych, 
kurtki, tuniki, długie luźne stroje, rękawiczki, bluzy sportowe 
z kapturem, odzież dla małych dzieci, kurtki [odzież], swe-
try, spodnie ze ściągaczem [joggery], mianowicie, spodnie 
dresowe i topy do biegania, odzież gimnastyczna, legginsy, 
odzież codzienna, Odzież, mianowicie, rękawiczki z jednym 
palcem, piżamy, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, slipy męskie, figi damskie, poncza, pulowery, płasz-
cze przeciwdeszczowe, stroje przeciwdeszczowe, koszulki 
typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed pro-
mieniowaniem UV, szaliki, koszule, szorty, spódnice, spódni-
cospodenki, bielizna nocna, kombinezony zimowe, skarpetki, 
podwiązki, swetry, bluzy sportowe, spodnie od dresu, kostiu-
my kąpielowe, kostiumy kąpielowe, koszulki z krótkim ręka-
wem, krawaty, topy [odzież], bielizna osobista i podkoszulki, 
bluzy z kapturem na zamek, Nakrycia głowy, mianowicie czap-
ki typu beanie, czapki, nauszniki [odzież], nakrycia głowy, opa-
ski na głowę, mycki, piuski i daszki, Rękawiczki, Szaliki, Stroje 
przeciwdeszczowe, Kąpielówki, Odzież dla małych dzieci, Ko-
stiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 
Akcesoria do kostiumów, w tym śmieszne nakrycia głowy 
z perukami, Kostiumy na bale maskowe, Kostiumy do przebie-
rania się, 28 Papierowe czapeczki na przyjęcia piłki do gier, La-
tawce, Przybory wędkarskie, Dyski sportowe, Łyżworolki, Gry 
planszowe, Przyrządy stosowane w kulturystyce, Sanki, Za-
bawki, Rękawki do pływania, Przyrządy stosowane do ćwi-
czeń fizycznych, Baseny kąpielowe [zabawki], Kije do gier, 
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Ochraniacze [części strojów sportowych], Balony, Pluszowe 
zabawki, Huśtawki, Maski zabawkowe, Bąki [zabawki], Kulki 
wypełnione farbą do gry w paintball, Zabawki do piaskowni-
cy, Grzechotki, Zabawki elektroniczne, Maski teatralne, Kości 
do gry, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Gry auto-
matyczne, Hantle, Latające dyski, Kręgle, Butelki do karmienia 
lalek, Zabawki dla zwierząt, Rękawice baseballowe, Karuzele 
do wesołych miasteczek, Tarcze elektroniczne do gier i spor-
tu, Zabawki dla zwierząt domowych, Puzzle, Zabawki nakrę-
cane, Karty do gry, Hulajnogi [zabawki], Misie pluszowe, Tor-
by przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, Chusty 
i bloczki do jogi, Namioty zabawkowe.

(210) 552460 (220) 2023 02 14
(731) SAMUŁA DAMIAN PHU DAMPOL, Czekanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAMPOL NOWOCZESNE PAWILONY

(531) 26.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Metalowe materiały i elementy budowlane oraz konstrukcyj-
ne, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drobne 
wyroby metalowe, 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki 
przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne.

(210) 552463 (220) 2023 02 14
(731) KOZIEŁ LESZEK INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA LEKARSKA LEK.MED.LESZEK KOZIEŁ 
SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY, Zielona Góra

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 07.01.12
(510), (511) 44 Opieka medyczna i zdrowotna, Ośrodki zdro-
wia, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, 
Usługi medyczne, Usługi klinik medycznych i opieki zdro-
wotnej, Usługi w zakresie badań lekarskich, Ambulatoryjna 
opieka medyczna, Usługi analiz medycznych do celów dia-
gnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria 
medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], 
Poradnictwo medyczne, Doradztwo w zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany 
personel medyczny, Konsultacje medyczne, Usługi pomocy 
medycznej, Usługi informacji medycznej, Zapewnianie le-
czenia medycznego, Świadczenie usług medycznych, Opie-
ka medyczna i zdrowotna, Usługi udostępniania placówek 
medycznych, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi 
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pa-
cjentów, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia 
przez telefon, Usługi telemedyczne.

(210) 552468 (220) 2018 07 25
(731) Brillux GmbH & Co.KG, Münster, DE
(540) (znak słowny)
(540) Extrasil
(510), (511) 2 Lakiery i pokosty, farby i farby mocno rozcień-
czone, powłoki, Preparaty zabezpieczające przed psuciem 
się drewna, Preparaty zabezpieczające przed rdzą, Podkła-
dy w formie farby, Środki do impregnacji drewna, Barwni-
ki, Bejce, w szczególnie bejce do drewna, Rozpuszczalniki 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, Żywice natu-
ralne w stanie surowym, Metale w postaci folii i metale w po-
staci proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 
Preparaty do powlekania z tworzyw sztucznych w postaci 
pasty lub płynu do powierzchni wykonanych z drewna i me-
talu do ich ochrony przed wilgocią, plamami, łatwe do za-
aplikowania, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Zaprawa 
do elewacji, Powłoki [materiały budowlane], Tynk gipsowy, 
Tynk gładki, Asfalt, Smoła i bitum, Gotowa zaprawa, Gładź 
szpachlowa, Wapno budowlane, Wylewki, Masa uszczelnia-
jąca do budowy.

(210) 552580 (220) 2023 02 17
(731) KANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) KANO
(510), (511) 37 Konserwacja i naprawa pojazdów, Serwiso-
wanie pojazdów dostawczych, 39 Transport, Logistyka trans-
portu, Spedycja, Magazynowanie.

(210) 552581 (220) 2023 02 17
(731) CHEMICZ KLAUDIA KOCI JĘZYK, Krosno
(540) (znak słowny)
(540) Koci Język
(510), (511) 44 Usługi doradcze związane z opieką nad zwie-
rzętami domowymi, Usługi w zakresie opieki nad zwierzęta-
mi domowymi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Do-
radztwo dotyczące żywienia zwierząt.

(210) 552603 (220) 2023 02 20
(731) IDEA MONEY SPÓŁKA AKCYJNA 

W RESTRUKTURYZACJI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) faktorone

(531) 26.02.01, 26.02.12, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 36 Agencje faktoringowe, Dostarczanie infor-
macji dotyczących faktoringu długów, Faktoring, Faktoring 
długów, Faktoring dyskontowy, Faktoring eksportowy, Fak-
toring przedsiębiorstw finansowych, Ściąganie należności 
i faktoring, Usługi agencji faktoringowych, Usługi w zakresie 
faktoringu faktur, Usługi w zakresie faktoringu, Usługi w za-
kresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Ubezpie-
czanie ryzyka kredytowego [factoring], Usługi finansowania, 
Usługi finansowe.

(210) 552604 (220) 2023 02 20
(731) IDEA MONEY SPÓŁKA AKCYJNA 

W RESTRUKTURYZACJI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) faktorone

(531) 26.02.01, 26.02.12, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.19, 
29.01.12

(510), (511) 36 Faktoring, Faktoring długów, Faktoring dys-
kontowy, Faktoring eksportowy, Faktoring przedsiębiorstw 
finansowych, Ściąganie należności i faktoring, Agencje fak-
toringowe, Dostarczanie informacji dotyczących faktoringu 
długów, Usługi agencji faktoringowych, Usługi w zakresie 
faktoringu faktur, Usługi w zakresie faktoringu, Usługi w za-
kresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Ubezpie-
czanie ryzyka kredytowego [factoring], Analizy finansowe, 
Usługi finansowe, Usługi finansowania.

(210) 552615 (220) 2023 02 20
(731) PASOL-PACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) u PIEKARZY CHLEB KAWA

(531) 05.07.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze 
bezglutenowe, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw 
i mięsa, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, 
Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Wyroby piekarni-
cze zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kre-
my, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Solone 
wyroby piekarnicze, Mrożone wyroby piekarnicze, Gotowe 
desery [wyroby piekarnicze], 35 Usługi handlu detalicznego 
w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
43 Kawiarnie, Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Snack-bary, Kafeterie [bufety], Usługi świad-
czone przez bary bistro, Oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 

i barach, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usługi 
barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów 
typu fast-food na wynos, Usługi bufetów w zakresie barów 
koktajlowych, Usługi snack-barów, Usługi w zakresie barów 
szybkiej obsługi, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], 
Usługi kawiarni.

(210) 552616 (220) 2023 02 20
(731) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) BAYRAKTAR
(510), (511) 33 Esencje i ekstrakty alkoholowe, Napoje al-
koholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Wymieszane napoje 
alkoholowe, Alkohole wysokoprocentowe [napoje].

(210) 552646 (220) 2023 02 20
(731) WALIGÓRA TOMASZ KONCEPT, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MĘSKA KLINIKA

(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 26.05.01, 26.05.11, 
26.05.12, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.10, 26.04.01, 26.04.05, 
24.15.01, 24.15.11

(510), (511) 44 Usługi telemedyczne, Usługi medyczne, 
Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia.

(210) 552651 (220) 2023 02 20
(731) MUDO.STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) maybel
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, Usługi programów lojalnościowych dla celów 
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Sklepowe 
usługi detaliczne związane z dywanami, Usługi handlu de-
talicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami meta-
lowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystyczny-
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mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, Zarządza-
nie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przetwarza-
nie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Gromadzenie danych, Gromadzenie informacji handlowych, 
Komputerowe zarządzanie bazami danych, Monitorowanie 
poziomu sprzedaży dla osób trzecich, Tworzenie list poten-
cjalnych klientów, Tworzenie rejestrów dotyczących impor-
terów, Wprowadzanie i przetwarzanie danych, Zarządzanie 
bazami danych, Agencja public relations, Kampanie mar-
ketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing opierający się 
na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Marke-
ting internetowy, Marketing towarów i usług na rzecz innych, 
Organizowanie targów i wystaw, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promocja towarów przy pomocy influence-
rów, Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostęp-
nianie portfolio online za pośrednictwem strony interneto-
wej, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Reklama, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umoż-
liwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie to-
warów tych sprzedawców, Usługi promocyjne i reklamowe, 
Usługi reklamowe dla architektów, Usługi reklamowe mające 
na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi rekla-
mowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi współpracy 
z blogerami, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów do-
mowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług.

(210) 552659 (220) 2023 02 21
(731) MUDO.STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.01.22, 26.07.01, 26.07.04, 29.01.08
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, Usługi programów lojalnościowych dla celów 
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Sklepowe 
usługi detaliczne związane z dywanami, Usługi handlu de-
talicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicz-
nego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami meta-
lowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży deta-

licznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, Zarządza-
nie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przetwarza-
nie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Gromadzenie danych, Gromadzenie informacji handlowych, 
Komputerowe zarządzanie bazami danych, Monitorowanie 
poziomu sprzedaży dla osób trzecich, Tworzenie list poten-
cjalnych klientów, Tworzenie rejestrów dotyczących impor-
terów, Wprowadzanie i przetwarzanie danych, Zarządzanie 
bazami danych, Agencja public relations, Kampanie mar-
ketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing opierający się 
na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Marke-
ting internetowy, Marketing towarów i usług na rzecz innych, 
Organizowanie targów i wystaw, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promocja towarów przy pomocy influence-
rów, Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostęp-
nianie portfolio online za pośrednictwem strony interneto-
wej, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Reklama, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umoż-
liwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie to-
warów tych sprzedawców, Usługi promocyjne i reklamowe, 
Usługi reklamowe dla architektów, Usługi reklamowe mające 
na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi rekla-
mowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi współpracy 
z blogerami, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów do-
mowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem reklam na stronach internetowych, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług.

(210) 552709 (220) 2023 02 21
(731) KUSTOSZ KAMIL OFFLITE, Puchały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUGER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Generatory 
elektryczności, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i ratunkowych, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, Pompy, kompreso-
ry i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Urządzenia do prze-
noszenia i transportu, Urządzenia zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, Generatory prądu, Maszyny do wytwa-
rzania prądu, Prądnice, Roboty do użytku przemysłowego, 
Roboty do zastosowania w przemyśle, Szczęki życia [nożyce 
ratunkowe z napędem elektrycznym], Zestawy generatorów  
elektrycznych.
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(210) 552710 (220) 2023 02 21
(731) WRÓBLEWSKA-WILCZYŃSKI KAJA, Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) PsycheLifting
(510), (511) 44 Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo 
w zakresie urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Badania 
psychologiczne, Analiza zachowania do celów medycznych, 
Badanie osobowości do celów psychologicznych, Badanie 
osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Do-
radztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegli-
wości medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo psycholo-
giczne, Doradztwo związane z psychologią integralną, Kon-
sultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka 
psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo 
psychologiczne dla personelu, Porady psychologiczne, Prze-
prowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przeprowa-
dzanie testów psychologicznych, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych do celów medycznych, Przygotowywanie 
profili psychologicznych, Przygotowywanie profilów psycho-
logicznych do celów medycznych, Psychoterapia, Psychote-
rapia holistyczna, Sporządzanie raportów psychologicznych, 
Terapia poznawczo-behawioralna (ang.cognitive-behavioral 
therapy – CBT), Udzielanie informacji dotyczących modyfi-
kacji zachowania, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, 
Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi doradcze dotyczące 
zachowania ludzkiego, Usługi poradnictwa psychologiczne-
go w zakresie sportu, Usługi psychologów, Usługi psychote-
rapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi w zakresie ocen 
i badań psychologicznych, Usługi w zakresie oceny osobowo-
ści [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Usługi w zakresie 
oceny psychologicznej, Usługi w zakresie psychologii dla osób 
indywidualnych i grup, Usługi w zakresie testów psychologicz-
nych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Udzielanie 
informacji związanych z usługami medycznymi, Usługi klinik 
chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne w dzie-
dzinie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi 
terapeutyczne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego.

(210) 552744 (220) 2023 02 22
(731) INNOVATIVE FACILITY MANAGEMENT POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IFM POLSKA Innovative Facility Management

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.03, 
26.11.06, 26.11.07, 26.11.09, 07.01.24, 07.01.25

(510), (511) 37 Konserwacja nieruchomości, Remont nieru-
chomości.

(210) 552750 (220) 2023 02 22
(731) SOCHARSKA ELŻBIETA DIGISHOTS, Janki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RINGMEHR

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.19, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 7 Urządzenia do przenoszenia i transportu.

(210) 552827 (220) 2023 02 24
(731) DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) HYALUROPROL
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 552880 (220) 2023 02 25
(731) RYBARCZYK ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Korona Warszawy
(510), (511) 16 Broszury, Drukowane dyplomy [nagrody], 
Drukowane foldery informacyjne, Drukowane nagrody, 
Drukowane ulotki informacyjne, Ulotki reklamowe, Publika-
cje reklamowe, Publikacje promocyjne, Albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, Kalendarze, 26 Plakietki do noszenia, 
nie z metali szlachetnych, Ozdobne plakietki, 39 Usługi do-
radztwa turystycznego i informacji turystycznej, Udziela-
nie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji turystycznych, Udzielanie informacji 
turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci kompu-
terowych, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, Publikacja materiałów 
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 
Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie ma-
teriałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w for-
mie elektronicznej, Publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, Wydawanie przewodników 
turystycznych, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi informa-
cyjne dotyczące rekreacji, Usługi rekreacyjne związane 
z pieszymi wędrówkami, Zajęcia sportowe i kulturalne, Za-
jęcia sportowe i rekreacyjne, Informacja o rekreacji, Organi-
zowanie imprez i zawodów sportowych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 545318, 550241, 551461, 551746, 551747, 552307, 552372, 552373

2 552048, 552468

3 543343, 543344, 543346, 547010, 547015, 547707, 549487, 549488, 550241, 550818, 550928, 551219, 551294, 
551295, 551391, 551548, 551940, 552232, 552434, 552435

5 521930, 548898, 549487, 549488, 550241, 550608, 550843, 551219, 551291, 551294, 551391, 551461, 551634, 
551746, 551747, 551898, 551911, 551912, 551940, 551941, 551944, 551945, 551980, 551985, 552271, 552327, 
552434, 552435, 552827

6 546840, 551715, 552245, 552460

7 545318, 551240, 551565, 551789, 552048, 552372, 552373, 552709, 552750

8 544338, 551240

9 547806, 549628, 549630, 550472, 550608, 550960, 551291, 551294, 551940, 551941, 552048, 552127, 552268, 
552281, 552282, 552283, 552284

10 545331, 551022, 551449

11 545318, 547806, 550241, 550966, 551391, 551715, 551789, 551981, 552085, 552276, 552281, 552282, 552283, 
552284, 552434, 552435

12 552085, 552415

14 551294

16 543588, 547806, 550960, 552048, 552254, 552276, 552880

17 548990, 548991, 550241, 551680, 551966, 552372, 552373

18 551294, 551940, 552239, 552417

19 546840, 550241, 551966, 551987, 552372, 552373, 552381, 552460, 552468

20 547806, 551457, 552050

21 544338, 546840, 550241, 551294, 552127, 552275, 552434, 552435

24 547806, 550210, 551294, 552434, 552435

25 547484, 547486, 547806, 550572, 551294, 551449, 551558, 551577, 551940, 552037, 552238, 552239, 552335, 
552417, 552424, 552434, 552435

26 552417, 552880

27 547806, 550210, 551294

28 547806, 550210, 551294, 552434, 552435

29 549765, 549776, 550554, 550850, 550853, 551671, 552010, 552011, 552223, 552224, 552225, 552288, 552305

30 500024, 506387, 549605, 549765, 549776, 550005, 550031, 550235, 551671, 552010, 552011, 552084, 552243, 
552244, 552271, 552274, 552288, 552305, 552328, 552615

31 550683, 551461, 552020

32 549765, 549776, 550689, 551210, 551251, 551294, 551632, 551671, 551883, 552010, 552011, 552311

33 550363, 551483, 551490, 551491, 551885, 552616

34 552130

35 506387, 543343, 543344, 543346, 543588, 544338, 549593, 549628, 549630, 549816, 550159, 550210, 550472, 
550504, 551048, 551139, 551140, 551143, 551210, 551291, 551294, 551295, 551391, 551568, 551618, 551755, 
551789, 551929, 551940, 552006, 552037, 552066, 552083, 552085, 552127, 552138, 552154, 552232, 552245, 
552254, 552268, 552275, 552276, 552279, 552280, 552285, 552288, 552307, 552372, 552373, 552417, 552615, 
552651, 552659
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36 543588, 549593, 551139, 551140, 551143, 552006, 552126, 552135, 552157, 552158, 552206, 552210, 552276, 
552280, 552603, 552604

37 545318, 546840, 549593, 549628, 549630, 550966, 551103, 551139, 551140, 551143, 551291, 551565, 551740, 
551789, 552085, 552157, 552158, 552280, 552580, 552744

38 549628, 549630

39 506387, 550504, 551523, 551565, 551606, 552230, 552276, 552372, 552373, 552580, 552880

40 506387, 546840, 550241, 551103, 551577, 551987, 552151, 552245, 552309

41 503565, 527088, 541335, 543343, 543344, 543346, 543588, 547806, 549628, 549630, 550159, 550928, 550936, 
550960, 551322, 551523, 551568, 551618, 551661, 551663, 551664, 551940, 551965, 552037, 552138, 552167, 
552192, 552210, 552230, 552232, 552254, 552259, 552374, 552415, 552417, 552880

42 549628, 549630, 550450, 550472, 550504, 551618, 551769, 551896, 552268, 552280, 552309, 552372, 552373

43 500024, 506387, 550709, 550936, 551671, 551929, 552230, 552328, 552615

44 503565, 543343, 543344, 543346, 547702, 550818, 550928, 551022, 551291, 551616, 551661, 551663, 551664, 
551679, 551683, 551686, 551941, 552109, 552230, 552259, 552374, 552463, 552581, 552646, 552710

45 549628, 549630, 552135, 552138, 552417



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

12 SZT.Delecta TAKIE TO PROSTE  
BUŁECZKI SŁODKIE PROSTY SKŁAD 550005

3E Entalpia Europe Energy 552283

3E 552281

A ALL TIME HIGH 551558

A ANULUJ KREDYT 552135

abjo 552010

abjo 552011

AIMO 552048

AMICI BY RUCOLA 551929

Anielskie Historie 552328

AQUA ZDRÓJ NATURALNA  
WODA MINERALNA NIEGAZOWANA 550689

Aquatiso 551945

AURET 552126

B BINGO znak jakości 552154

BALTICARIUM 547806

BAYRAKTAR 552616

Bazarek z bielizną 549816

Be my guest 552109

Bergamil 550843

Biedronkowe OSZCZĘDNOŚCI 551755

BJC 550450

Blank Dobre Lody 552084

BLEIK CLUB AND RESTAURANT 550936

Bohema 552335

BUTIK Alika.PL 552417

CAŁE NABIAŁO 550850

CAŁE NABIAŁO 550853

CARDIO BUNNY 551294

Carlo Rossi CARLO ROSSI  
VINEYARDS CALIFORNIA SINCE 1962 551483

Carlo Rossi DARK CARLO ROSSI  
VINEYARDS CALIFORNIA SINCE 1962 551491

CARLO ROSSI  
VINEYARDS CALIFORNIA SINCE 1962 551490

CMC 552245

codocare 551985

Conopcia 551885

Cool Logistics 552276

CYNK-GEN 551634

CZYSTA GIŻYCKA 552066

Czysta Giżycka 552083

DA VINCI Specjalistyczne Gabinety Lekarskie 551616

DAMPOL NOWOCZESNE PAWILONY 552460

DAY SPA CASCADA 552259

Delecta BABECZKI SMAK CZEKOLADOWY  
BEZ BARWNIKÓW DUŻE KROPLE 
CZEKOLADY 12 SZT. 549605

Delecta Powiedz to prosto z serca 549776

Delecta Takie to proste 550031

DERMI BY DERMATOLOGIST Acne 551548

dlbikes 552085

dodoni 100% juice multifruit  
100% sok wieloowocowy 100% soku juice  
NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES  
SWEETENERS FLAVORS 551632

dodoni apple cherry drink  
napój jabłkowo-wiśniowy soku 40% juice  
NO ARTIFICIAL PRESERVATIVES  
SWEETENERS FLAVORS 551883

DOGGI 552020

Doogy SZCZĘŚLIWY PIES 550683

DZIADEK DO ORZECHÓW 551048

DZIKA WODA 551251

e:mi edukacja: można inaczej 552167

EKAGRO 552307

EKOUAER 552238

EKOUAER 552239

ekspercka  
PRACOWNIA ANALIZ ŚRODOWISKA 551769

enkides 551391

Entalpia Europe Energy 552284

ESSELEC MAX 551944

explodejobs 552279

Extrasil 552468

FACE !T 550159

faktorone 552603

faktorone 552604

FestiwaLOVE 552434

FestiwaLOVE 552435

FIRSTPR 551568

FLIS HAPPY ZODIAC  
magical Wafers & choco & cocoa cream 550235

FLOSLEK LABORATORIUM rich Avocado 549487

FLOSLEK LABORATORIUM stop Naczynka 549488

FLYTAC ACADEMY 552192

FOEEiG 543588

FORKY 544338

GET20 EMSTRAINING 551322

GIVELIA 552327

GL LAS GARRAS FASHION 550572

GLASS SYSTEMS 546840



1 2 1 2

84 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT10/2023

GLOW Hair & Academy 552374

GRANDBIENO 552268

HAIR M CLUB 543343

HAIR M CLUB 543344

HAIR M CLUB 543346

HERBISOUL 551980

HL HASCO - LEK POLSKA 551912

homtu 552157

homtu 552158

HYALUROPROL 552827

Idealna DO PIECZENIA I SMAŻENIA  
MAŚLANY SMAK 550554

IFM POLSKA Innovative Facility Management 552744

Indrax 547484

INTERNAZIOMALE 551940

i-OXYS 550608

JANOSIKOWA KOMPANIA  
JANOSIKOWE JASNE 551210

Johnny Blaze 552424

KANO 552580

KCP 551661

KCP 551664

Koci Język 552581

KONSYLIUM estetyka 551686

KONSYLIUM 551683

KORALIT 548898

Korona Warszawy 552880

Kropka to kreska 551896

KUGER 552709

KZ NIERUCHOMOŚCI 552006

Land Developer 541335

LEANFOAM 551680

lelenfant 552210

Liestyle 552274

LOTIO 551457

MALINOWE 552305

maybel 552651

MEDICAMENTA 527088

MĘSKA KLINIKA 552646

miła DRUKARNIA 552309

MO Real Estate 552206

MODIPATCH 551987

Morskie Szwędaki 551523

MS INDUSTRY 551565

NAC - Jeden akumulator wiele możliwości 551240

Nadgórników 14 NOHO 552280

neptun energy 552282

NIEJONOWE MIKRO-SREBRO KOLOIDALNE  
Wyprodukowano w zakładzie posiadającym  
certyfikat ISO 9001-2000 w zakresie  
produkcji koloidów metali szlachetnych  
i wody demineralizowanej.

SREBRO SKUTECZNA OCHRONA MOCNE  
W DZIAŁANIU DOSTĘPNE TAKŻE:  
ZŁOTO KOLOIDALNE MIEDŹ KOLOIDALNA  
PLATYNA KOLOIDALNA Ag 250 547010

NIEJONOWE MIKRO-SREBRO KOLOIDALNE  
Wyprodukowano w zakładzie posiadającym  
certyfikat ISO 9001-2000 w zakresie  
produkcji koloidów metali szlachetnych  
i wody demineralizowanej. 
SREBRO SKUTECZNA OCHRONA MOCNE  
W DZIAŁANIU DOSTĘPNE TAKŻE:  
ZŁOTO KOLOIDALNE MIEDŹ KOLOIDALNA  
PLATYNA KOLOIDALNA Ag 500 547015

nimm 2 - DOBRA ZABAWA  
DLA CAŁEJ RODZINY 552244

nimm 2 - ZASMAKUJ W ZABAWIE! 552243

NIREN 547486

Occidental Warsaw Powiśle 550709

ochk we know the cloud 549630

OPTIMISTIC OPTYK 551941

OPTYK maXima 551291

P 551577

parkway 552381

Pij herbatę 551671

PIZZA CORNER 506387

PODOSANUS 551295

POLARYT 551966

Polus 550363

POLYDEF 550241

POWER ORANGE 547707

POWIEDZ TO PROSTO Z SERCA 549765

PRECISE 551618

Proneko 551139

Proneko 551140

Proneko 551143

PRO-ORTHO 545331

PSP 550504

PsycheLifting 552710

PT INVEST 550966

re renowacja - odnowa 549593

RED LIPSTICK MONSTER 552232

RINGMEHR 552750

Rosevia 552230

Rubi juice 100% Pure  
GOSPODARSTWO SADOWNICZE  
MATEUSZ PLUTA ŁOBŻENICA 552311

S SIMOTTI 551715

SAL CARS 551740

SAMORZĄDOWY LIDER INWESTYCJI 552254

SENOLEK 521930

SILENT ENERGY CZYSTE POWIETRZE 551789

Słodki Przystanek 500024

SMAROWANIEC KREMOWY 552223

SMAROWANIEC 552224



1 2 1 2

Nr  ZT10/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 85

Smarowaniec 552225

Smart Gym 503565

SONOL ZAJADY 551219

SPACEPORT COPERNICUS 551606

Stacja BARBER 550928

STOMATOLOGIA WOLSKA 547702

Strefa RG 552285

STRUCTUNOVA 551898

SUNGBOO 552127

swipeapp 550472

SYNERGIA 551461

thedncrs 552037

THERMOPROCESS 545318

TREBUD 551103

u PIEKARZY CHLEB KAWA 552615

UGOTOWANI W PARACH 550960

UNLIMITED PROGRESS SYSTEM  
ROSNĄCEJ RENTOWNOŚCI 552138

US 551449

V VIP STUDIO HOME 552151

VENT CLIP 548990

VENT PUR 548991

VERANO GLOBAL 551981

VET4PET 551022

Whiskey Rocks 552275

WŁASNEJ ROBOTY 552288

WOLF ZONE 551965

YETICO 552372

YOGA FLOW 550210

ZAWÓD BARBIERZ  
BARBER SHOP / ZAWODBARBIERZ.PL 550818

ZIOŁOWA TRADYCJA 551911

Złota Prymka 552130

ZUDLAN 551747

ZUDWIZ 551746

zzz sypialnia plus 552050

ŻELMISIE 552271



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.

1073689 MO&Co. (2023 01 31)
CFE: 27.05.01 25

1487832 TTSWTRS (2023 01 17)
CFE: 27.05.17 18, 25

1693012 LOUIS VUITTON (2023 01 17)
CFE: 27.05.01 3,

1712920 Requiro (2022 06 09, 2022 02 22)
CFE: 27.05.17 9, 35, 42

1712939 DYH (2022 08 26)
CFE: 26.04.05, 26.13.25, 27.05.24 9

1712961 CLOBEZOLO (2023 01 03, 2022 08 08) 5
1713042 Friendly organic (2022 11 16, 2022 05 31)

CFE: 05.03.14, 27.05.10, 29.01.13 3
1713097 BIORELA Multibiotik (2022 12 19, 2022 07 27)

CFE: 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13 5
1713205 R’Track (2023 01 10, 2022 07 12) 7
1713238 CAPITAL ONE  

(2023 01 19, 2023 01 04)
9, 36

1713408 opall-agri (2022 08 18, 2022 02 18)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12 6, 7, 35, 37, 

40, 42
1713446 PBM (2022 10 24)

CFE: 26.04.04, 27.05.17, 28.03.00 7, 11
1713453 Eminent Elementi di Aria 

(2022 10 25, 2022 05 04)
5, 31, 35

1713454 Eminent Elementi di Terra 
(2022 10 25, 2022 05 04)

5, 31, 35

1713455 Eminent Elementi di Mare 
(2022 10 25, 2022 05 04)

5, 31, 35

1713507 VERONA Cigarillos (2022 12 13)
CFE: 10.01.03, 26.01.03, 27.05.01, 
28.01.00, 29.01.15

34

1713512 Arnetta (2022 12 14)
CFE: 27.05.01 24, 25, 35

1713518 FRATINI HORTENSE  
(2022 11 18, 2022 06 14)
CFE: 05.01.05, 26.01.05, 29.01.12 33

1713573 skyborn (2023 01 09, 2022 10 26)
CFE: 26.04.24, 27.05.01, 29.01.12 35, 36, 40

1713723 SUBODEX (2022 09 05, 2022 04 01) 5
1713765 CLINDATREC (2023 01 05, 2022 08 01) 5
1713766 CLINTREC (2023 01 05, 2022 08 08) 5
1713767 CLINDATREDERM  

(2023 01 05, 2022 08 08)
5

1713853 ünal (2022 09 23)
CFE: 01.03.02, 03.04.13, 24.09.21, 
26.03.05, 27.05.24, 29.01.14

29

1714057 h HOCHDORF  
(2022 08 03, 2022 02 03)
CFE: 01.15.21, 27.05.01 5, 29, 30, 32, 35

1714078 RICHARD MILLE  
(2022 09 08, 2022 04 20)

9, 35, 41, 42

1714103 FELICITA (2023 01 23, 2022 07 26) 33



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

3  1693012, 1713042 

5  1712961, 1713097, 1713453, 1713454, 1713455, 1713723, 1713765,
 1713766, 1713767, 1714057 

6  1713408 

7  1713205, 1713408, 1713446 

9  1712920, 1712939, 1713238, 1714078 

11  1713446 

18  1487832 

24  1713512 

25  1073689, 1487832, 1713512 

29  1713853, 1714057 

30  1714057 

31  1713453, 1713454, 1713455 

32  1714057 

33  1713518, 1714103 

34  1713507 

35  1712920, 1713408, 1713453, 1713454, 1713455, 1713512, 1713573,
 1714057, 1714078 

36  1713238, 1713573 

37  1713408 

40  1713408, 1713573 

41  1714078 

42  1712920, 1713408, 1714078



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.

544016 MHCS
2022 11 29 33

545770 ECOLE SUP’PARIS ONLINE
2022 12 22 16, 25, 35, 38, 41

540036 NAPOLLO RETAIL DEVELOPMENT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023 02 17 36

548653 KAMAN ORIGINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023 02 16 25, 41

548332 BRANDSTARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023 02 14 29, 30, 35, 43

548333 BRANDSTARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2023 02 14 29, 30, 35, 43



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.

1060156 7-Eleven International, LLC
2022 12 19 18, 25



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

6/2023 87 551386

(731) ŁUBINOWE WZGÓRZE  
DZIĄBOR RYSZAWA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Łąki

(731) ŁUBINOWE WZGÓRZE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łąki

51/2022

90

1698582

1698582   COCO MADEMOISELLE 
(2022 09 05) Informacja ta nie powinna zostać 

opublikowana
91 Wykaz klasowy: 3
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