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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 13 marca 2023 r. Nr ZT11

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) 507486 (220) 2019 12 02
(731) MOCARSKI MARCIN MARBA-SPORT, Miszewko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALPINUS

(531) 27.05.01, 06.01.04
(510), (511) 18 plecaki, torby turystyczne, 22 namioty,  
24 śpiwory, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 523540 (220) 2021 01 22
(731) MACIEJEWSKI JAN, Bobrowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIVA Factory

(531) 26.01.06, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne, farby pigmentowe 
do celów kosmetycznych, 5 Produkty farmaceutyczne, pre-
paraty do celów medycznych, pozabiegowe preparaty me-
dyczne, preparaty do celów farmaceutycznych, 10 Urządze-
nia medyczne, urządzenia kosmetyczne, medyczne aparaty 
i instrumenty, kosmetyczne aparaty i instrumenty, 44 Usługi 
kosmetyczne, usługi w zakresie makijażu, w tym usługi w za-
kresie makijażu permanentnego i mikropigmentacji.

(210) 529583 (220) 2021 05 27
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipolsat

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-

ty, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarza-
nia danych, Komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania 
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-
-wideo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektroniczne terminale 
komunikacyjne, Terminale komputerowe, Terminale telefo-
niczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Termi-
nale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elek-
tronicznych płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne, 
Modemy telefoniczne, Modemy komputerowe, Modemy 
wewnętrzne, Modemy zewnętrzne, Routery, Karty sieciowe, 
Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacniacze, Przedwzmac-
niacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządzenia 
do przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo, 
Urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, Dekodery, De-
kodery telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów, 
Dekodery elektroniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia tele-
wizyjne, Aparatura telewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Ka-
mery, Wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, Wzmacniacze 
sygnałów radiowych, Wzmacniacze sygnałów telekomunika-
cyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorujące, Konwertery 
standardów telewizyjnych, Konwertery standardów radio-
wych, Zestawy kina domowego, Projektory do kina domo-
wego, Wyświetlacze do zestawów kina domowego, Projek-
tory, Projektory cyfrowe, Projektory multimedialne, Akcesoria 
do urządzeń komunikacyjnych, Akcesoria do urządzeń mo-
bilnych, Akcesoria do telefonów, Akcesoria do tabletów, Fu-
terały na urządzenia mobilne, Futerały na telefony, Futerały 
na tablety, Etui na urządzenia mobilne, Etui na telefony, Etui 
na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, Głośniki, Ładowarki, 
Ładowarki samochodowe, Przenośne urządzenia do łado-
wania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty do mocowa-
nia urządzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do urzą-
dzeń mobilnych, Szkło ochronne, Szkło ochronne do urzą-
dzeń mobilnych, Szkło ochronne do telefonów, Szkło 
ochronne do tabletów, Szkło hartowane do ochrony ekra-
nów urządzeń mobilnych, Szkło hartowane do ochrony ekra-
nów telefonów, Szkło hartowane do ochrony ekranów table-
tów, Ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw 
sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw 
sztucznych, Ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw 
sztucznych, Folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń 
mobilnych, Folia polimerowa do ochrony ekranów telefo-
nów, Folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, Dłu-
gopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu dotykowego, 
Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra 
[pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby anty-
statyczne, Torby do noszenia komputerów, Torby przystoso-
wane do noszenia sprzętu wideo, Torby przystosowane 
do noszenia sprzętu fotograficznego, 16 Publikacje drukowa-
ne, Gazety, Czasopisma drukowane, Druki, Kalendarze, Książ-
ki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, Katalogi, Komik-
sy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra na atra-
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ment, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy 
[artykuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały 
do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby papierowe, Torby 
z tektury, Torby z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane, 
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały pi-
śmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Pra-
ce biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania 
rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działal-
ności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Infor-
macja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promo-
cji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw han-
dlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamo-
we, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usłu-
gi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, 
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowe-
go w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Son-
daże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Prze-
twarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Kom-
puterowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarza-
nie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradz-
two związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnia-
nie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informa-
cji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, 
Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla 
osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji 
handlowych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż de-
taliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycz-
nej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, te-
lewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, 
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domo-
wego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomuni-
kacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spo-
żywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych 
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stro-
nie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, Usługi pośrednictwa w dziedzinie świadczenia 
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzeda-
ży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-

chodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania 
energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatry-
wania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie za-
wierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, orga-
nizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opie-
kuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania 
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w spra-
wach bezpieczeństwa, Doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], Usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych 
(call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewi-
zyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi 
finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, 
Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi 
bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingo-
we, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie le-
asingu, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia 
rachunków], Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomiesz-
czeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instala-
cyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi na-
prawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi kon-
serwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji 
danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Insta-
lowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowa-
dzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadze-
nia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali interne-
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towych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktual-
ności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Usługi telekomuni-
kacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomu-
nikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprze-
wodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komuni-
kacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez termina-
le komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, 
Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Trans-
fer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci kompute-
rowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Interne-
tu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodo-
we, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów 
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agen-
cje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechnicz-
ne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i dystrybu-
cja analogowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych programów telewizyjnych przekazy-
wanych za pośrednictwem połączenia przewodowego 
z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystry-
bucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywa-
nych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja 
programów analogowych telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem nadajników naziemnych, Rozpowszech-
nianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych pole-
gające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, 
Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, 
Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków 
transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowa-

nie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji ener-
gii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybu-
cja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę 
wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem 
ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie 
położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizo-
wanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośred-
nictwo w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizo-
wanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizo-
wanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektro-
nicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie ksią-
żek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wyda-
wanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, 
Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży programów ra-
diowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży pro-
gramów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Pro-
dukcja programów telewizyjnych, Produkcja programów ra-
diowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Stu-
dia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w za-
kresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyj-
nych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udo-
stępniania gier, wyboru pakietów programowych progra-
mów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwięko-
wych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie na-
grań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, na-
grań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja 
filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, 
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, 
Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewi-
zyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane 
on-line, Usługi publikowania tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publika-
cji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-
jektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi 
kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria opro-
gramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego, Instalacja oprogramowania kompu-
terowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfigura-
cja oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogra-
mowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie oprogramowania kompu-
terowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
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Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie 
sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci 
informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządza-
nie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządze-
niami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie techno-
logii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania 
projektami w zakresie technologii informatycznych i kompu-
terowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwe-
rów, Hosting portali internetowych, Hosting stron interneto-
wych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfro-
wych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infra-
struktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie 
portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron inter-
netowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w za-
kresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogo-
dy, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udo-
stępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając 
udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 44 Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka 
psychologiczna, Opieka medyczna i zdrowotna, Domy opie-
ki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medycz-
ną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i spo-
łeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspo-
kojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowa-
nie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobec-
ność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie za-
kupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi 
towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
online za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie 
opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakre-
sie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzie-
ży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa 
w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniar-
skie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 529584 (220) 2021 05 27
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipolsat

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wa-
gowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania 
życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, 
sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do na-
grywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 
Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty kompakto-
we, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy 
rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarzania da-

nych, Komputery, Programy komputerowe, Urządzenia do ga-
szenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie 
komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania cyfro-
we, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, 
Telefony, Tablety, Telewizory, Elektroniczne terminale komuni-
kacyjne, Terminale komputerowe, Terminale telefoniczne, Ter-
minale danych, Terminale multimedialne, Terminale POS, Ter-
minale poczty elektronicznej, Terminale elektronicznych płat-
ności, Modemy, Modemy komunikacyjne, Modemy telefo-
niczne, Modemy komputerowe, Modemy wewnętrzne, Mo-
demy zewnętrzne, Routery, Karty sieciowe, Elektroniczny 
sprzęt biurowy, Wzmacniacze, Przedwzmacniacze, Odbiorniki 
radiowe, Elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, 
Odtwarzacze treści audio-wideo, Urządzenia audiowizualne 
z wyświetlaczem, Dekodery, Dekodery telewizyjne, Dekodery 
radiowe, Dekodery sygnałów, Dekodery elektroniczne, Deko-
dery cyfrowe, Urządzenia telewizyjne, Aparatura telewizyjna, 
Nagrywarki telewizyjne, Kamery, Wzmacniacze sygnałów tele-
wizyjnych, Wzmacniacze sygnałów radiowych, Wzmacniacze 
sygnałów telekomunikacyjnych, Elektroniczne urządzenia 
monitorujące, Konwertery standardów telewizyjnych, Kon-
wertery standardów radiowych, Zestawy kina domowego, 
Projektory do kina domowego, Wyświetlacze do zestawów 
kina domowego, Projektory, Projektory cyfrowe, Projektory 
multimedialne, Akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, Ak-
cesoria do urządzeń mobilnych, Akcesoria do telefonów, Akce-
soria do tabletów, Futerały na urządzenia mobilne, Futerały 
na telefony, Futerały na tablety, Etui na urządzenia mobilne, 
Etui na telefony, Etui na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, 
Głośniki, Ładowarki, Ładowarki samochodowe, Przenośne 
urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, Zasilacze, 
Uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, Uchwyty sa-
mochodowe do urządzeń mobilnych, Szkło ochronne, Szkło 
ochronne do urządzeń mobilnych, Szkło ochronne do telefo-
nów, Szkło ochronne do tabletów, Szkło hartowane do ochro-
ny ekranów urządzeń mobilnych, Szkło hartowane do ochro-
ny ekranów telefonów, Szkło hartowane do ochrony ekranów 
tabletów, Ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z two-
rzyw sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw 
sztucznych, Ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucz-
nych, Folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobil-
nych, Folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, Folia 
polimerowa do ochrony ekranów tabletów, Długopisy elek-
troniczne, Długopisy do ekranu dotykowego, Elektroniczne 
pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra [pióra świetlne], 
Pióra magnetyczno-optyczne, Torby antystatyczne, Torby 
do noszenia komputerów, Torby przystosowane do noszenia 
sprzętu wideo, Torby przystosowane do noszenia sprzętu fo-
tograficznego, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma 
drukowane, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednora-
zowe drukowane, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra 
[artykuły biurowe], Pióra na atrament, Pióra kulkowe, Pióra 
wieczne, Pióra żelowe, Długopisy [artykuły biurowe], Długopi-
sy kolorowe, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem apa-
ratów, Torby papierowe, Torby z tektury, Torby z tworzyw 
sztucznych, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Ma-
teriały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi 
wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy 
i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodar-
cze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodar-
czej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności 
gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, handlu, 
reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja 
wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi 
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reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingo-
we, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów 
i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowa-
nie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamo-
wego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Son-
daże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjo-
nalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe 
przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, 
Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji go-
spodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie 
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skom-
puteryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycz-
nej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, tele-
wizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, 
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kul-
turalnej, Sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunika-
cyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elek-
tronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowe-
go, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunika-
cyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medial-
nej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te 
towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej 
oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Usługi po-
średnictwa w dziedzinie świadczenia usług, Usługa polegają-
ca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie 
sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarzą-
dzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, 
dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowa-
dzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, Po-
średnictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świad-
czenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług me-
dycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług 

medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawie-
rania umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradz-
twa w sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], Usługi dotyczące działalności centrów telefo-
nicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radio-
wych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
telewizyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubez-
pieczeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usłu-
gi finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, 
Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi 
bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingo-
we, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasin-
gu, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachun-
ków], Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządza-
nie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Wyna-
jem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne doty-
czące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elek-
tronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowe-
go, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarza-
nia danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicz-
nych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania da-
nych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące 
urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicz-
nych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania da-
nych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, 
urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyj-
nych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usłu-
ga prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpo-
wszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyła-
nie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji 
elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi 
telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji 
satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunika-
cji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączno-
ści poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bez-
przewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Ofero-
wanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kom-
puterową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików 
cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja pro-
gramów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wi-
deo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci 
komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu 
do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja progra-



Nr  ZT11/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

mów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, 
Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprze-
wodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja progra-
mów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewi-
zyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów 
telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem 
Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiado-
mości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania dostę-
pu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i progra-
mów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi 
wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjne-
go do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przeka-
zywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty 
elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych 
w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, 
Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie 
telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewi-
zyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Roz-
powszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewi-
zyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Roz-
powszechnianie i dystrybucja analogowych programów te-
lewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpo-
wszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnia-
nie i dystrybucja programów analogowych telewizyjnych 
transmitowanych za pośrednictwem nadajników naziem-
nych, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych progra-
mów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, Usługi w zakresie prowadzenia sta-
cji radiowych polegające na zapewnianiu infrastruktury tech-
nicznej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych 
polegające na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, 
Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Trans-
port osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transpor-
tu, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podró-
ży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatry-
wanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi 
związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiek-
tów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie 
informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie ww. 
usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem 
komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez 
rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyj-
nych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kultu-
ralna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz 
koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferen-
cji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektro-
niczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektro-

niczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie ma-
teriałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wyda-
wanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie ga-
zet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produk-
cja filmów, Produkcja nagrań wideo, Usługi sprzedaży progra-
mów radiowych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży 
programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Pro-
dukcja programów telewizyjnych, Produkcja programów ra-
diowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usłu-
gi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia na-
grań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, in-
formacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji ob-
cojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyj-
nych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja 
nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia 
nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, progra-
mów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypożycza-
nie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie na-
grań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań 
wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja 
programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publi-
kowania tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza 
przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzy-
telniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Roz-
wój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi do-
radztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Plat-
formy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputero-
wego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowe-
go, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udo-
stępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka 
śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie syste-
mów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, 
Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w za-
kresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów in-
formatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, 
Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi do-
radcze w zakresie technologii informatycznych i komputero-
wych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, 
Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, 
Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, 
Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmu-
rze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trze-
cich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowa-
nie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali interneto-
wych w zakresie utrzymywania stron internetowych, progno-
zy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usłu-
gi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włącza-
jąc udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, dorad-
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cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 44 Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka 
psychologiczna, Opieka medyczna i zdrowotna, Domy opie-
ki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medycz-
ną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i spo-
łeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspo-
kojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowa-
nie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobec-
ność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie za-
kupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi 
towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych 
online za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie 
opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakre-
sie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzie-
ży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa 
w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniar-
skie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług.

(210) 536653 (220) 2021 11 18
(731) FUNDACJA ŚNIEŻKA, Brzeźnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA ŚNIEŻKA

(531) 02.09.01, 26.04.01, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Sponsorowanie finanso-
we, Tworzenie i organizowanie zbiórek funduszy na cele 
dobroczynne, Wspieranie finansowe działalności naukowej, 
naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, edukacyj-
nej, sportowej i ochrony środowiska, Wspieranie finansowe 
w ramach ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz reha-
bilitacji zawodowej i społecznej inwalidów i stypendiów dla 
dzieci i młodzieży oraz finansowanie szkoleń, organizowanie 
wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele cha-
rytatywne, pomoc finansowa, 37 Charytatywne renowacje 
oddziałów szpitalnych, 41 Nauczanie, Kształcenie i edukacja, 
Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, szkoleń, kongresów, seminariów, sympozjów, konkur-
sów, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
Produkcja filmów, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
udostępnianie publikacji on-line.

(210) 538474 (220) 2022 01 08
(731) RYMARCZYK TADEUSZ, LESIOWSKI WOJCIECH JAN 

TRUFO SPÓŁKA CYWILNA, Tulce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) trufo.

(531) 03.01.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych, Karmy w pusz-
ce przeznaczone dla psów, Karmy dla kotów, Karmy w pusz-
ce przeznaczone dla kotów, Pokarm dla zwierząt domowych 
w formie gryzaków, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarmy 

puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Preparaty spo-
żywcze dla kotów, Preparaty spożywcze dla psów, Przysmaki 
dla kotów [jadalne], Przysmaki dla psów [jadalne], Puszkowane 
pożywienie dla psów, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, 
35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produk-
tów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybo-
rami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
higienicznymi dla zwierząt, Doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, Administrowanie działalnością gospodarczą w za-
kresie franchisingu, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące franchisingu, Pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca franchisingu, Świadczenie usług za-
rządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych do-
tyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, 41 Nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi w za-
kresie zarządzania pokazami zwierząt domowych, Nauczanie 
o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania 
wystawami zwierząt domowych, Nauczanie pielęgnacji zwie-
rząt domowych, Nauka tresury zwierząt, Organizacja wystaw 
zwierząt do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie imprez sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt, 
Organizowanie konkursów dla psów, Organizowanie poka-
zów psów, Pokazy psów, Publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących zwierząt domowych, Szkolenia związane 
z zarządzaniem pokazami zwierząt domowych, Szkolenia 
związane z zarządzaniem wystawami zwierząt domowych, 
Szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, Świadczenie usług 
w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, Trening posłuszeństwa dla 
zwierząt, Tresura zwierząt, Wystawy zwierząt i tresura zwierząt, 
Tresura zwierząt na rzecz osób trzecich, Wystawianie zwierząt,  
44 Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, Doradztwo zwią-
zane z hodowlą zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody zwie-
rząt, Hodowle psów, Masaż dla psów, Opieka nad zwierzętami, 
Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, Usługi 
doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, 
Strzyżenie psów, Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], 
Udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, Usługi ko-
smetyczne dla psów, Usługi mycia zwierząt domowych, Usługi 
salonów piękności dla zwierząt domowych, Usługi w zakresie 
pielęgnacji psów, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt do-
mowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych.

(210) 542128 (220) 2022 04 19
(731) DURDA ALBERT, Wólka Szczecka
(540) (znak słowny)
(540) HAPPYAPES ENERGY DRINK
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje odalkoholi-
zowane, Napoje orzeźwiające.

(210) 543770 (220) 2022 06 03
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) s_line
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(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, Urządzenia o napędzie silnikowym do pra-
nia, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, Elektryczne urzą-
dzenia czyszczące do użytku domowego, Maszyny i urzą-
dzenia do polerowania do użytku domowego, elektryczne, 
Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania 
żywności i napojów, Szatkownice do warzyw jako maszyny, 
Maszyny i roboty kuchenne, elektryczne, Elektryczne wyci-
skacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, 
Suszarki, wirówki i suszarko-wirówki do celów domowych, 
Elektryczne urządzenia kuchenne do przetwarzania żywno-
ści, Elektryczne szatkownice do warzyw, Elektryczne ma-
szynki do siekania, Kuchenne urządzenia elektryczne, Ku-
chenne urządzenia elektrotechniczne, Odkurzacze, Prasow-
nice elektryczne, Elektryczne otwieracze do puszek, Elek-
tryczne maszynki do mięsa, Miksery jako urządzenia kuchen-
ne, Elektryczne młynki i wyciskacze soków, Nożyczki elek-
tryczne, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Krajal-
nice do chleba, Malaksery, Maselnice, Rozdrabniarki do od-
padów, Pralki, Matryce drukarskie, Automaty sprzedające, 
Maszyny i urządzenia ogrodnicze, Części, akcesoria i poje-
dyncze elementy do wyżej wymienionych towarów,  
8 Przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, noże kuchen-
ne i sztućce, Nożyczki do użytku domowego, Ręczne szat-
kownice kuchenne, Ręczne roboty kuchenne, Otwieracze 
do puszek, nieelektryczne, Żelazka, Ręczne przybory do hi-
gieny i pielęgnacji urody, Elektryczne maszynki do golenia 
i strzyżenia, Części, akcesoria ł pojedyncze elementy do wy-
żej wymienionych towarów, Roboty kuchenne obsługiwane 
ręcznie, 9 Zegarki inteligentne, Smartbandy, Cyfrowe kamery 
wideo, Urządzenia nagrywające, Urządzenia i przyrządy: na-
ukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematogra-
ficzne, optyczne do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 
Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek-
trycznej, Urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwa-
rzania dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, 
nagrane dyski, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt 
do przetwarzania danych, Komputery, Akcesoria komputero-
we, Urządzenia do gaszenia ognia, Telewizory, Radioodbior-
niki, przewody komputerowe, Kable elektryczne, Kable 
do zastosowania w elektryce, Przewody elektryczne, Listwy 
zaciskowe, Złącza elektryczne, Przewody audio-video, Kable 
i/Iub przewody do przesyłu /transmisji sygnału i/lub połą-
czeń audiovideo, Uchwyty i listwy rtv, Uchwyty montażowe 
do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, Listwy anty 
przepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia, Ak-
cesoria instalacyjne, Tablety, Gry wideo, Urządzenia elektro-
niczne, dostępu do globalnych sieci komputerowych i ko-
munikacyjnych, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Urzą-
dzenia peryferyjne, Klawiatury, Joysticki, Oprogramowanie 
komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania 
globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, Opro-
gramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji da-
nych i obrazów wideo, edycji tekstu, Oprogramowanie na-
rzędziowe, Ładowarki do baterii, Ładowarki przenośne 
do użytku z telefonami, Ładowarki baterii elektrycznych, Ła-
dowarki dla akumulatorów, Telefony, Telefony internetowe, 
Telefony komórkowe, Telefony przenośne, Telefony bezprze-
wodowe, Telefony cyfrowe, Telefony samochodowe, Telefo-
ny satelitarne, Telefony VolP, Telefony stacjonarne, Automaty 
telefoniczne, Futerały na telefony, Skórzane etui na telefony, 
Telefony zasilane energią, Telefony z potrójnym pasmem 
częstotliwości, Telefony z systemem komunikacji wewnętrz-

nej, Telefony komórkowe do użytku w pojazdach, Urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, Sprzęt do ko-
munikacji, Urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma 
węzłami sieci typu Point-to-Point, Urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i karto-
graficzne, Urządzenia GPS, Urządzenia systemu GPS, Urzą-
dzenia nawigacyjne GPS, Błyskowe żarówki, Mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych monetami, Części, akcesoria 
i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, 
10 Inhalatory, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wy-
twarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, Ekspresy 
do kawy, elektryczne, Filtry do kawy, elektryczne, Czajniki 
elektryczne, Podgrzewacze do potraw, Elektryczne garnki 
do podawania potraw, Frytkownice elektryczne, Grzejniki 
elektryczne, Urządzenia klimatyzacyjne, Lodówki, Instalacje 
do kąpieli, Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadków 
do umywalek i wanien, Części i akcesoria do wymienionych 
urządzeń, Części i akcesoria do instalacji sanitarnych, Instala-
cje klimatyzacyjne, Żarówki, Elektryczne lampy, Urządzenia 
i przyrządy stanowiące kuchenny sprzęt elektryczny, Elek-
tryczne urządzenia do oczyszczania powietrza, Części, akce-
soria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towa-
rów, 16 Artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej klasie, 
Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Papier i karton, Materia-
ły drukowane, Wydawnictwa reklamowe, Katalogi, Periodyki, 
Afisze, Albumy, Atlasy, Almanachy, Blankiety, Broszury, Druki, 
Formularze, Fotografie, Kalendarze, Książki, Mapy, Naklejki, 
Nalepki, Obwoluty, Plakaty, Prospekty, Plany, Publikacje, Ry-
sunki, Koperty, Kupony papierowe, Kartki okolicznościowe, 
Papierowe ozdoby, Torby i worki do pakowania i zawijania, 
Czcionki drukarskie, Gazety, Czasopisma i wydawnictwa pe-
riodyczne, Torebki i artykuły do pakowania z papieru, karto-
nu lub tworzyw sztucznych, Jednorazowe produkty papie-
rowe, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,  
21 Bidony [puste], Butelki do picia, Butelki do wielokrotnego 
użytku, Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Odku-
rzacze nieelektryczne, Zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, Nieelektryczne przybory gospodarstwa domo-
wego, Wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa do-
mowego, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domo-
wego, Narzędzia kuchenne, Miksery domowe, nieelektrycz-
ne, Blendery nieelektryczne, Skrobaczki do użytku domowe-
go, Podstawki pod żelazka do prasowania, Przenośne lodów-
ki, nieelektryczne, Elektryczne szczoteczki do zębów i grze-
bieni, Naczynia do serwowania potraw, Tace do podawania 
potraw, Naczynia do gotowania, Przybory do serwowania 
potraw, Formy do wypiekania ciast, elektryczne, Części, akce-
soria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towa-
rów, 28 Artykuły gimnastyczne, Bodyboard, Chusty do jogi, 
Deski do paddleboardingu, Deski do pływania, Deski surfin-
gowe, Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Drony (zabawki), 
Dyski latające, Dyski sportowe, Ekspandery [ćwiczenia], Han-
tle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Kombinezony do elek-
trycznej stymulacji mięśni do użytku w sporcie, Kręgle, Łyż-
worolki, Łyżwy, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Nago-
lenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], 
Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Pasy do pływania, Pasy 
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], Pasy na talię, 
do ćwiczeń, Piłki sportowe, Płetwy do nurkowania z akwa-
lungiem, Płetwy do pływania, Pojazdy zdalnie sterowane 
do zabawy, Pompki specjalnie przystosowane do pompo-
wania piłek do gier, Rękawice płetwy do pływania, Rowery 
treningowe stacjonarne i rolki do nich, Rowery trójkołowe 
dla dzieci [zabawki], Samochody do zabawy, Samoprzyczep-
ne pasy brzuszne, elektryczne, do stymulacji mięśni, Sanki, 
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Siatki do sportów, Siatki tenisowe, Sprzęt do ćwiczeń fizycz-
nych w pomieszczeniach, Stacjonarne rowery treningowe, 
Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Tarcze elek-
troniczne, Tarcze strzelnicze, Trenażery eliptyczne, Worki tre-
ningowe, Urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z ze-
wnętrznym ekranem lub monitorem, Części, akcesoria i po-
jedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach sta-
cjonarnych, sprzedaż w sieci handlowej i za pomocą global-
nej sieci komputerowej, w tym poprzez esklepy, usługi au-
kcyjne, sprzedaż za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej, 
sprzedaż katalogowa następujących towarów: sprzęt RTV 
i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty, zestawy kina domowe-
go, zestawy kina domowego z DVD, Blu-ray, kina domowe 
z DVD, odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urządzenia 
do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofo-
ny, odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, Video, radia, radio-
budziki, radioodtwarzacze, słuchawki bezprzewodowe, słu-
chawki tradycyjne, stacje dokujące/głośniki, sprzęt stereofo-
niczny, wieże komponentowe, zasilacze, ładowarki, kable, 
kable AV i adaptery, wszelkie urządzenia elektroniczne, 
w tym do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, 
systemy AV, tunery DVB-T, anteny, projektory, ekrany projek-
cyjne, projektory tradycyjne, uchwyty do projektorów, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, 
w sieci handlowej, sprzedaż za pomocą globalnej sieci kom-
puterowej, w tym poprzez esklepy, usługi aukcyjne, sprzedaż 
za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż katalo-
gowa takich towarów jak urządzenia i przyrządy naukowe, 
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrol-
ne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia 
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, 
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagra-
ne dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczą-
ce, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akcesoria 
komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, telewizory, ra-
dioodbiorniki, przewody komputerowe, kable, kable do za-
stosowania w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaci-
skowe, złącza elektryczne, przewody audio video, kable 
i przewody do przesyłu i transmisji sygnału i lub połączeń 
audio video, uchwyty i listwy rtv, uchwyty montażowe 
do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, listwy anty 
przepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia, ak-
cesoria instalacyjne, tablety, gry wideo, urządzenia elektro-
niczne, dostępu do globalnych sieci komputerowych i ko-
munikacyjnych, sprzętu i urządzenia peryferyjne, klawiatu-
ry, joysticki, oprogramowanie komputerowe do gier wideo 
i dostępu oraz przeglądania globalnych sieci komputero-
wych i komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe 
do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji 
tekstu, oprogramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, 
ładowarki przenośne do użytku z telefonami, ładowarki ba-
terii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, 
telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony przeno-
śne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony 
samochodowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony 
stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skó-
rzane etui na telefony, telefony zasilane energią, telefony 
z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem 
komunikacji wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku 
w pojazdach, urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do komunikacji 
pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, urzą-

dzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do na-
mierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia 
systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarów-
ki, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymie-
nionych towarów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w sklepach stacjonarnych, w sieci handlowej, sprzedaż 
za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym poprzez 
esklepy, usługi aukcyjne, sprzedaż za pomocą domów sprze-
daży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa takich towarów jak 
lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuch-
nie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, cera-
miczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuche-
nek mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, akcesoria i poje-
dyncze elementy do kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki 
parowe, płyty, płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, okapy, 
okapy szafkowe, podszafkowe, kominowe, wyspowe, filtry 
do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspre-
sy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary i parowary, 
krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stoją-
ce, młynki elektryczne, opiekacze i sandwicze, piekarniki, ro-
boty wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi ku-
chenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chleba, 
drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia i urzą-
dzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akcesoria 
do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki 
do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery stóp, pro-
stownice i karbownice, strzyżarki i trymery suszarki do wło-
sów, suszarko lokówki, szczoteczki i irygatory, wagi łazienko-
we, akcesoria do domu, alkomaty, deski do prasowania, ge-
neratory pary, golarki do odzieży, grzejniki, odkurzacze piorą-
ce, ręczne, stacje pogodowe i termometry, wentylatory, że-
lazka, klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, pochłaniacze 
wilgoci i akcesoria, środki do prasowania, środki do urządzeń 
AGD, środki piorące, komputery, notebooki, ultrabooki, akce-
soria komputerowe, torby do notebooków, czytniki kart pa-
mięci, zasilacze do notebooków, tunery TV i FM, zestawy 
komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria do tabletów, czytniki 
ebooków, etui na czytniki ebooków, etui na tablety, monitory, 
monitory LED, monitory LCD, drukarki i urządzenia biurowe, 
urządzenia wielofunkcyjne z drukarką atramentową, drukarki 
laserowe, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia wielofunk-
cyjne z drukarką laserową, niszczarki, laminatory, kalkulatory 
biurowe, kalkulatory naukowe, drukarki, oprogramowanie, 
programy komputerowe, urządzenia do nagrywania, trans-
misji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, nośniki danych na-
grane i czyste, tusze, tonery, papier i folie, klawiatury, klawia-
tury z myszką, myszy, głośniki, joypady, kierownice, kamery 
internetowe, kamery IP, dyski twarde zewnętrzne, pamięci 
przenośne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony, listwy i filtry 
zasilające, bezprzewodowe karty sieciowe, płyty CD, DVD, 
BD, podkładki pod mysz, przewody komputerowe i adaptery, 
części komputerowe, joystiki, karty dźwiękowe, karty graficz-
ne, napędy, obudowy pamięci, płyty główne, procesory, za-
silacze, routery, modemy, konsol, konsole przenośne, gry PC, 
karty pre-paid, akcesoria do konsol, aparaty fotograficzne, 
aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty kompaktowe, 
aparaty kompaktowe z wymienną optyką, karty pamięci, 
obiektywy do aparatów, lampy błyskowe, baterie, ładowarki 
do akumulatorów, pokrowce, statywy, kamery, kamery cyfro-
we, akcesoria do kamer kamery sportowe, lornetki, ramki cy-
frowe, fotoksiążki, fotoobrazy, sprzęt i urządzenia do nawiga-
cji, przenośne systemy nawigacyjne, akcesoria do wymienio-
nych towarów, ładowarki, nawigacja treningowa, ręczne 
urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akce-
soria do telefonów komórkowych, słuchawki Bluetooth, po-
krowce, ładowarki samochodowe, ładowarki przenośne, ła-
dowarki sieciowe, smartwatche, zestawy głośnomówiące, 
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zestawy słuchawkowe, aparaty telefoniczne, faksy, telefony 
bezprzewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony,  
CB radia, anteny CB, krótkofalówki, urządzenia do porozu-
miewania się na odległość, nawigacje samochodowe, apara-
ty telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne, baterie 
do telefonów, karty sim, karty telefoniczne do telefonów ko-
mórkowych, plecak, torby, gry planszowe, zabawki, artykuły 
sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń, akce-
soria sportowe, rowery, hulajnogi, akcesoria do rowerów, po-
jazdy motorowery, skutery, akcesoria do pojazdów, artykuły 
i akcesoriami samochodowe, akcesoria zimowe, ekspandery, 
kijki, łyżworolki, rowerki, tarcze, stopery, zegarki do biegania, 
narzędzia ogrodowe, narzędzia do prac remontowych i bu-
dowlanych, artykuły ogrodnicze, wentylatory, myjki i akceso-
ria do myjek ciśnieniowych, akcesoria do ogrodu, glebogry-
zarki, konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samo-
jezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, 
pompy i hydrofory, frezarki gómowrzecionowe, alarmy, 
sprzęt i przyrządy pomiarowe, świetlówki kompaktowe, ża-
rówki LED, żarówki, taśmy, 3D, Blu Ray, DVD, akcesoria, poje-
dyncze elementy i części wymienne do wymienionych to-
warów, narzędzia i przyrządy ręczne, o napędzie ręcznym, 
ostrza, w tym maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia, 
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fo-
tograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do ce-
lów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzeń 
i przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i re-
gulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, prze-
syłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetycz-
ne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD 
i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, 
maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, urządze-
nia do gaszenia ognia, termometry nie do celów medycz-
nych, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrze-
nia w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia klimatyza-
cyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elek-
tryczne ogrzewane poduszki, koce, nie do celów leczniczych, 
czajniki elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, 
narzędzia maszynowe, narzędzia rolnicze o napędzie innym 
niż ręczny, elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące, 
elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny 
sprzęt biurowy, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospo-
darstwa domowego, gąbki, sprzęt i akcesoria do czyszczenia, 
mycia, szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia 
używane w gospodarstwie domowym i kuchni, skrobaki, 
szczotko-skrobaczki, ręczne i elektryczne narzędzia do sieka-
nia, mielenia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne 
szczoteczki do zębów, artykuły ogrodnicze, artykuły gospo-
darstwa domowego, nieelektryczne przybory gospodar-
stwa domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla gospo-
darstwa domowego, przybory kuchenne lub do gospodar-
stwa domowego, narzędzia kuchenne, roboty kuchenne 
obsługiwane ręcznie, przyrządy do przygotowywania żyw-
ności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domo-
wego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchen-
ne, otwieracze do puszek, nieelektryczne, żelazka, przybory 
do higieny i pielęgnacji urody, środki i substancje do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, chemia 
gospodarcza, preparaty chemiczne, w tym preparaty che-
miczne do powierzchniowego mycia pojazdów, kosmetyki 
samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia samochodowa, 
płyny eksploatacyjne do samochodów, płyny do spryskiwa-
czy, substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty che-
miczne zapobiegające zamarzaniu oraz chłodziwa do pojaz-

dów samochodowych, odmrażacze do zamków, gry, zabaw-
ki, artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt wędkarski, gry 
planszowe, gry komputerowe, urządzenia rozrywkowe 
i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, 
części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienio-
nych towarów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w sklepach stacjonarnych, w sieci handlowej, sprzedaż 
za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym poprzez 
esklepy, usługi aukcyjne, sprzedaż za pomocą domów sprze-
daży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa takich towarów jak 
zabawki, karty do gry, walizy, walizki, torby podróżne, para-
solki, wyroby rymarskie i kaletnicze, odzież, odzież ochronna 
i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary z branży odzieżo-
wej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, elektroniczne usługi 
handlu, mianowicie dostarczanie informacji o produktach 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów re-
klamowych i handlowych, reklama, reklama billboardowi, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie 
reklamowych i sponsorowanych tekstów, reklama korespon-
dencyjna usługi promocyjne promocja sprzedaży towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, kampanie promocyjne i/lub reklamowe, kreowa-
nie wizerunku firmy, usług, towarów, multimedialne prezen-
tacje towarów i usług w celu sprzedaży, prezentacja komuni-
katów/treści promocyjnych i reklamowych za pomocą do-
wolnej formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub 
multimedialnej, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, pro-
spektów, druków, katalogów, broszur, materiałów drukowa-
nych, newsietterów, kompilacja ogłoszeń reklamowych, 
w tym do wykorzystania w Intemecie, promocja handlu, 
w tym handlu elektronicznego, dostarczanie informacji han-
dlowej i gospodarczej, dostarczanie informacji o sprzedaży 
towarów, w tym za pośrednictwem mediów, obsługa han-
dlu, w tym wymienionymi towarami za pomocą poczty elek-
tronicznej, organizowanie programów lojalnościowych, pro-
mocyjnych i aukcji, obsługa programów lojalnościowych, 
programów promocyjnych i aukcji, organizowanie eventów, 
wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i han-
dlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, cy-
frowo rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert 
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń, publikowanie 
materiałów reklamowych, publikowanie informacji handlo-
wych i gospodarczych, prezentowanie towarów w mediach 
dla celów sprzedaży oraz w celu przeprowadzania sprzedaży 
produktów za pomocą globalnej sieci komputerowej, wynaj-
mowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrze-
ni reklamowej, przygotowywanie audiowizualnych i multi-
medialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, kompi-
lacja i systematyzacja informacji tekstowej oraz obrazowej 
przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputero-
wych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, zarzą-
dzanie w działalności handlowej, usługi informacyjne dla 
konsumentów, udzielanie i dostarczanie informacji dotyczą-
cych sprzedaży handlowej, zarządzanie w zakresie zamó-
wień w handlu, usługi w zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży doko-
nywanych za pomocą Internetu, administrowanie działalno-
ści handlowej, prace biurowe, prowadzenie punktów han-
dlowych, usługi konsultacyjne, doradcze w zakresie wymie-
nionych usług, Informacja o wymienionych usługach.

(210) 544083 (220) 2022 06 14
(731) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

(531) 29.01.04, 29.01.11, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.07, 
26.11.10, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10

(510), (511) 9 Programy komputerowe oraz peryferyjny 
sprzęt komputerowy przystosowany do prac naukowo-ba-
dawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, Urządzenia 
naukowe i laboratoryjne, Sondy do celów naukowo-ba-
dawczych, Urządzenia i przyrządy badawcze, Urządzenia 
i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe 
i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy z dziedziny fizyki, 
Aparatura i instrumenty z dziedziny chemii, Audiowizualne 
urządzenia dydaktyczne do nauczania, Aparatura do analiz 
inna niż do celów medycznych, Publikacje elektroniczne, 
Urządzenia audiowizualne, Aparatura i przyrządy naukowe, 
Przyrządy pomiarowe, Urządzenia do pomiaru temperatu-
ry do celów naukowych, Elektryczne urządzenia kontrolno-
-sterujące, Elektroniczne systemy kontrolne, Elektryczne 
instalacje sterujące, 16 Afisze, Plakaty z papieru lub kartonu, 
Albumy, Kalendarze, Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, 
Broszury, Czasopisma (periodyki), Gazety, Karty pocztowe, 
Katalogi, prospekty, Książki, Publikacje naukowe, Zeszyty 
naukowe, Monografie, Materiały do nauczania z wyjątkiem 
aparatów, Publikacje drukowane, 25 Ubrania codzienne, 
Odzież, Nakrycia głowy, Bandany, Bluzy, Koszulki gim-
nastyczne, Czapki [nakrycia głowy], Daszki do noszenia 
na głowie, Kamizelki, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Szaliki, 35 Usługi stanowiące: badania opinii pu-
blicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ba-
dania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalno-
ści gospodarczej, informacje o działalności gospodarczej, 
wycenę działalności handlowej, Usługi agencji i informacji 
handlowej, pozyskiwania danych do komputerowych baz 
danych, systematyzacji danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowego zarządzania plikami, Usługi prze-
prowadzania sondaży, doradztwa dotyczącego organizo-
wania działalności gospodarczej, pomocy w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, pośrednictwa pracy, 
pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, profe-
sjonalnego zarządzania działalnością artystyczną, zarządza-
nia hotelami, Usługi w zakresie rachunkowości, Sprzedaż 
w kioskach i sklepach różnych artykułów o charakterze pa-
miątkowym, Usługi udostępniania i zarządzania powierzch-
nią reklamową, Usługi organizacji wystaw handlowych i re-
klamowych w zakresie upowszechniania wiedzy i promocji 
nauki wśród szkół, firm, urzędów i instytucji kulturalnych, 
również za pośrednictwem sieci internetowej, Pośrednic-
two handlowe polegające na zawieraniu licencji w zakresie 
zasobów naukowych i innowacji, Tworzenie i rozpowszech-
nianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych i reklamowych, 
Pokazy towarów i zastosowań osiągnięć naukowych w go-
spodarce, przemyśle i w życiu codziennym, Rekrutacja pra-
cowników, Sondaże opinii publicznej, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Usługi promocji regionu Śląska, Organizo-
wanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych i rekla-
mowych, Redagowanie tekstów reklamowych, 41 Naucza-
nie stacjonarne, zaoczne i korespondencyjne, Informacje 
o działalności edukacyjnej, Publikowanie tekstów i książek, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, 

zjazdów, seminariów, kongresów i kursów, Usługi w zakre-
sie obozów wakacyjnych [rozrywka], Tłumaczenia, Usługi 
wydawnicze, edytorskie, Redagowanie tekstów pisanych, 
innych niż reklamowe, Usługi fotoskładu i składu kompute-
rowego i informacja o powyższych usługach, Usługi w za-
kresie edukacji, nauki i kultury, Usługi popularyzacji, upo-
wszechniania i propagowania nauki, jej celów, osiągnięć 
i perspektyw poprzez prowadzenie internetowych i kore-
spondencyjnych serwisów edukacyjnych, Usługi publikacji, 
w tym również publikacji elektronicznej książek i innych 
tekstów, Organizowanie i prowadzenie festiwali, Organizo-
wanie i prowadzenie edukacyjnych pracowni specjalistycz-
nych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach kul-
turalnych i edukacyjnych, Doradztwo zawodowe - porady 
w zakresie edukacji lub kształcenia, Edukacja - nauczanie, 
Imprezy sportowe, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, Wypożyczanie książek, Kształcenie prak-
tyczne - pokazy, Organizowanie i prowadzenie wydarzeń 
edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Pisa-
nie tekstów, innych niż reklamowe, Poradnictwo zawodo-
we - porady w zakresie edukacji lub kształcenia, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikowanie 
elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, Realizacja spektakli, 
Sprawdziany edukacyjne, 42 Badania naukowe, Eksperty-
zy naukowe, techniczne oraz inżynieryjne, Wypożyczanie 
urządzeń i wyposażenia naukowego, Opracowanie pro-
gramów komputerowych, Wykonywanie opinii i ekspertyz 
naukowych oraz inżynieryjnych, Usługi pomiarów, testowa-
nia, programowania komputerów, Administrowanie strona-
mi sieciowymi, Organizowanie i prowadzenie badawczych 
pracowni specjalistycznych, Usługi i doradztwo w zakre-
sie prac naukowych i badawczo-rozwojowych, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych, Analizy systemów 
komputerowych, Analizy wody, Badania bakteriologiczne, 
Badania biologiczne, Badania chemiczne, Badania geolo-
giczne, Badania techniczne, Badania w dziedzinie fizyki, 
Badania w dziedzinie kosmetyki, Badania w dziedzinie me-
chaniki, Badania w zakresie ochrony środowiska natural-
nego, Doradztwo architektoniczne, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
planowania zużycia energii, Doradztwo w zakresie projek-
towania i rozwoju sprzętu komputerowego, Inżynieria tech-
niczna, Kalibrowanie, cechowanie- pomiary, Miernictwo, 
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu do-
stępu zdalnego, Opracowywanie projektów technicznych, 
Planowanie urbanistyczne, Pomiary geodezyjne, Poszuki-
wania geologiczne, Prace badawczo-rozwojowe dla osób 
trzecich, Prognozowanie pogody, Testowanie materiałów, 
Usługi artystów grafików, Usługi architektoniczne, Usługi 
chemiczne, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 
Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 45 Usługi 
licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo w za-
kresie własności intelektualnej, Usługi w zakresie nadzoru 
w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi zarządzania 
prawami autorskimi, Usługi w zakresie licencjonowania pro-
gramów komputerowych, Usługi badań prawnych, Udziela-
nie opinii prawnych przez ekspertów.

(210) 545567 (220) 2022 07 26
(731) WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Podwodna Kolacja
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pre-
zentowanie w mediach usług w zakresie rozrywki, gastro-
nomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, wydarzeń 
kulturalnych, motoryzacji, sportów lub sportów ekstremal-
nych dla celów sprzedaży detalicznej, Sprzedaż detaliczna 
usług w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosme-
tyki, rekreacji, podróży, wydarzeń kulturalnych, motoryzacji, 
wydarzeń sportowych, sportów lub sportów ekstremal-
nych, Usługi pośrednictwa w dziedzinie sprzedaży towarów 
i usług, Usługa zamówień na rzecz osób trzecich w zakresie 
rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, 
podróży, motoryzacji, wydarzeń sportowych, sportów lub 
sportów ekstremalnych, Gromadzenie, zbieranie w jednym 
miejscu upominków z zakresu gastronomii, wypoczynku, 
rekreacji, sportu i rozrywki, w celu wygodnego oglądania 
i zakupu, Oferowanie z myślą o osobach trzecich za pomo-
cą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji 
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub te-
lesklepy, kart upominkowych, które mogą być zrealizowane 
poprzez wymianę na usługi w zakresie rozrywki, gastrono-
mii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, motoryzacji, 
wydarzeń kulturalnych, wydarzeń sportowych, sportów lub 
sportów ekstremalnych, Promocja i sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług rozryw-
kowych, gastronomicznych, wypoczynkowych, kosmetycz-
nych, rekreacyjnych, motoryzacyjnych, sportowych, wyda-
rzeń kulturalnych, a także dotyczących podróży i wypoczyn-
ku, Usługi związane z listami prezentów, 41 Informacja o roz-
rywce, Informacja o wypoczynku i rekreacji, Usługi z zakresu 
rozrywki, Rezerwacja miejsc na spektakle, Rezerwacja miejsc 
na wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe, gastrono-
miczne i motoryzacyjne, Organizowanie wypoczynku, In-
formacje związane z organizacją wypoczynku lub rozrywki, 
Usługa udostępniania informacji w zakresie rozrywki, wypo-
czynku, rekreacji, sportów ekstremalnych za pośrednictwem 
portali internetowych, Organizacja i prezentacja widowisk.

(210) 545569 (220) 2022 07 26
(731) WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Magiczna kolacja
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pre-
zentowanie w mediach usług w zakresie rozrywki, gastro-
nomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, wydarzeń 
kulturalnych, motoryzacji, sportów lub sportów ekstremal-
nych dla celów sprzedaży detalicznej, Sprzedaż detaliczna 
usług w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosme-
tyki, rekreacji, podróży, wydarzeń kulturalnych, motoryzacji, 
wydarzeń sportowych, sportów lub sportów ekstremal-
nych, Usługi pośrednictwa w dziedzinie sprzedaży towarów 
i usług, Usługa zamówień na rzecz osób trzecich w zakresie 
rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, 
podróży, motoryzacji, wydarzeń sportowych, sportów lub 
sportów ekstremalnych, Gromadzenie, zbieranie w jednym 
miejscu upominków z zakresu gastronomii, wypoczynku, 
rekreacji, sportu i rozrywki, w celu wygodnego oglądania 
i zakupu, Oferowanie z myślą o osobach trzecich za pomo-
cą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji 
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub te-
lesklepy, kart upominkowych, które mogą być zrealizowane 
poprzez wymianę na usługi w zakresie rozrywki, gastrono-
mii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, motoryzacji, 
wydarzeń kulturalnych, wydarzeń sportowych, sportów lub 
sportów ekstremalnych, Promocja i sprzedaż detaliczna kart 

przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług rozryw-
kowych, gastronomicznych, wypoczynkowych, kosmetycz-
nych, rekreacyjnych, motoryzacyjnych, sportowych, wyda-
rzeń kulturalnych, a także dotyczących podróży i wypoczyn-
ku, Usługi związane z listami prezentów, 41 Informacja o roz-
rywce, Informacja o wypoczynku i rekreacji, Usługi z zakresu 
rozrywki, Rezerwacja miejsc na spektakle, Rezerwacja miejsc 
na wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe, gastrono-
miczne i motoryzacyjne, Organizowanie wypoczynku, In-
formacje związane z organizacją wypoczynku lub rozrywki, 
Usługa udostępniania informacji w zakresie rozrywki, wypo-
czynku, rekreacji, sportów ekstremalnych za pośrednictwem 
portali internetowych, Organizacja i prezentacja widowisk, 
Prezentowanie pokazów magii.

(210) 546691 (220) 2022 08 30
(731) WĘDZARNIA DUBIELAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA Dubielak

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 mięso zapiekane w cieście, mięsne sosy, na-
leśniki, przyprawy, przyprawy do sosów, sól do konserwo-
wania żywności, sajgonki, pierożki, paszteciki, musztarda, 
makarony, chleb, chleb bezdrożdżowy, wyroby piekarnicze, 
35 dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny i hurtowy 
handel mięsem, informacja o działalności gospodarczej 
w produkcji mięsa, handel mięsem, oferowanie w mediach 
produktów mięsnych, sprzedaż promocyjna mięsa dla osób 
trzecich, prezentacja produktów mięsnych w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej.

(210) 546694 (220) 2022 08 30
(731) WĘDZARNIA DUBIELAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDZARNIA Dubielak

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, bekon, drób, dziczyzna, flaki, 
galaretki mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, kisz-
ka, konserwy mięsne, krokiety, mięso solone, ekstrakty z mię-
sa, wątroba, pasztet z wątróbki, wędlin, wieprzowina, sałatki 
z mięsa i owoców, smalec, słonina, sos żurawinowy, dania 
gotowe składające się głównie z mięsa, 30 mięso zapieka-
ne w cieście, mięsne sosy, naleśniki, przyprawy, przyprawy 
do sosów, sól do konserwowania żywności, sajgonki, prze-
kąski na bazie mięsa, pierożki, paszteciki, musztarda, maka-
rony, chleb, chleb bezdrożdżowy, 35 dekoracja wystaw skle-
powych, detaliczny i hurtowy handel mięsem, informacja 
o działalności gospodarczej w produkcji mięsa, handel mię-
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sem, oferowanie w mediach produktów mięsnych, sprzedaż 
promocyjna mięsa dla osób trzecich, prezentacja produktów 
mięsnych w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.

(210) 546758 (220) 2022 09 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELIO MEGA ODTŁUSZCZACZ idealny w kuchni 

usuwa plamy z odzieży niezastąpiony w warsztacie 
PRODUKT POLSKI CYTRYNA

(531) 11.01.10, 15.01.11, 05.07.12, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 27.05.17, 26.11.09, 29.01.15

(510), (511) 3 Środki i preparaty do mycia, Detergenty, My-
dła, Żele myjące, Środki i preparaty do czyszczenia, Środ-
ki konserwujące do skóry, Uniwersalne środki i preparaty 
czyszczące, Środki do szorowania, Preparaty myjące do po-
wierzchni wodoodpornych, Preparaty do ręcznego mycia 
naczyń, Środki do mycia sprzętów gastronomicznych, Deter-
genty do zmywarek, Środki do czyszczenia metali, zwłaszcza 
stali szlachetnej, Antypoślizgowe płyny do podłóg, Pasty 
do podłóg i mebli, Preparaty do zmywania pasty do podłóg, 
Preparaty konserwujące do podłóg, Preparaty antystatycz-
ne do celów domowych, Preparaty do polerowania, Środki 
do nadawania połysku, Preparaty do usuwania farby, Pre-
paraty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa 
domowego, Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, Preparaty do usuwania rdzy, 
Preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domo-
wych, Preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy 
lub zatłuszczeń, Preparaty do odtykania przewodów kana-
lizacyjnych i zlewów, Środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, zlewów i toalet, Preparaty czyszczące do piekarników, 
Preparaty czyszczące do samochodów, Szampony do mycia 
samochodów, Preparaty do czyszczenia szkła i luster, Prepa-
raty do usuwania pleśni, Preparaty do prania, Odplamiacze, 
Tkaniny (Środki do zmiękczania -), Zmiękczanie tkanin (Środ-
ki do -), Dodatki do prania do zmiękczania wody, Dodatki 
do prania, Preparaty do wybielania, Krochmal do prania, Pre-
paraty do prania do suszarek, Preparaty czyszczące do dy-
wanów, Nielecznicze produkty toaletowe, Środki zapachowe 
do celów domowych, 5 Środki odkażające, Środki dezynfe-
kujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź 
sanitarnych, Mydła dezynfekujące, Płyny dezynfekujące [inne 
niż mydło], Preparaty antybakteryjne, Antyseptyki, Środ-
ki bakteriobójcze, Środki zwalczające pasożyty, Preparaty 
do niszczenia robactwa i szkodników, Herbicydy, Fungicydy, 
Algicydy, Insektycydy, Pestycydy, Środki odstraszające owa-
dy, Toaletowe środki sanitarne, Detergenty do celów me-

dycznych, Roztwory odkażające do wycierania powierzchni, 
Środki do oczyszczania powietrza, Preparaty do dezodo-
ryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty do odświeżania 
powietrza, Odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i po-
mieszczeń, Odświeżacze powietrza, Odświeżacze powietrza 
w sprayu, Preparaty do neutralizacji zapachów, Preparaty 
neutralizujące zapachy, 21 Sprzęt i artykuły do sprzątania 
i czyszczenia, Narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcz-
nie, Ściągacze gumowe z uchwytami, Rękawice do prac 
domowych z tworzyw sztucznych, Mopy, Końcówki do mo-
pów, Wiadra do mopów, Wiadra do użytku w gospodarstwie 
domowym, Wyżymaczki do mopów, Aparatura do aroma-
tyzowania powietrza, Dozowniki do detergentów, Gąbki 
do użytku domowego, Ścierki i ściereczki do czyszczenia, 
mycia, polerowania i szorowania, Ścierki do podłóg, Szczot-
ki do celów domowych, Szczotki do mycia, czyszczenia 
i szorowania, Szczotki do zamiatania, Szufelki do zmiatania, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z pre-
paratami, sprzętem i artykułami do czyszczenia, sprzątania 
i mycia, 37 Serwis i naprawa sprzętu i urządzeń do sprząta-
nia, mycia i dozowania detergentów, 41 Usługi szkoleniowe 
i doradztwo dotyczące sprzątania i utrzymywania czystości, 
Szkolenia praktyczno-teoretyczne z zakresu profesjonalnego 
utrzymania czystości.

(210) 546759 (220) 2022 09 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELIO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 Środki i preparaty do mycia, Detergenty,  
Mydła, Żele myjące, Środki i preparaty do czyszczenia, Środ-
ki konserwujące do skóry, Uniwersalne środki i preparaty 
czyszczące, Środki do szorowania, Preparaty myjące do po-
wierzchni wodoodpornych, Preparaty do ręcznego mycia 
naczyń, Środki do mycia sprzętów gastronomicznych, Deter-
genty do zmywarek, Środki do czyszczenia metali, zwłaszcza 
stali szlachetnej, Antypoślizgowe płyny do podłóg, Pasty 
do podłóg i mebli, Preparaty do zmywania pasty do podłóg, 
Preparaty konserwujące do podłóg, Preparaty antystatycz-
ne do celów domowych, Preparaty do polerowania, Środki 
do nadawania połysku, Preparaty do usuwania farby, Prepa-
raty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa 
domowego, Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, Preparaty do usuwania rdzy, 
Preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domo-
wych, Preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy 
lub zatłuszczeń, Preparaty do odtykania przewodów kana-
lizacyjnych i zlewów, Środki do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, zlewów i toalet, Preparaty czyszczące do piekarników, 
Preparaty czyszczące do samochodów, Szampony do mycia 
samochodów, Preparaty do czyszczenia szkła i luster, Pre-
paraty do usuwania pleśni, Preparaty do prania, Odplamia-
cze, Tkaniny (Środki do zmiękczania -), Zmiękczanie tkanin  
(Środki do -), Dodatki do prania do zmiękczania wody, Dodatki 
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do prania, Preparaty do wybielania, Krochmal do prania, Prepa-
raty do prania do suszarek, Preparaty czyszczące do dywanów, 
Nielecznicze produkty toaletowe, Środki zapachowe do ce-
lów domowych, 5 Środki odkażające, Środki dezynfekujące 
na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, 
Mydła dezynfekujące, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], 
Preparaty antybakteryjne, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, 
Środki zwalczające pasożyty, Preparaty do niszczenia robac-
twa i szkodników, Herbicydy, Fungicydy, Algicydy, Insektycydy, 
Pestycydy, Środki odstraszające owady, Toaletowe środki sani-
tarne, Detergenty do celów medycznych, Roztwory odkaża-
jące do wycierania powierzchni, Środki do oczyszczania po-
wietrza, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, 
Preparaty do odświeżania powietrza, Odświeżacze zapachu 
do tkanin, dywanów i pomieszczeń, Odświeżacze powietrza, 
Odświeżacze powietrza w sprayu, Preparaty do neutralizacji 
zapachów, Preparaty neutralizujące zapachy, 21 Sprzęt i arty-
kuły do sprzątania i czyszczenia, Narzędzia do czyszczenia uru-
chamiane ręcznie, Ściągacze gumowe z uchwytami, Rękawice 
do prac domowych z tworzyw sztucznych, Mopy, Końcówki 
do mopów, Wiadra do mopów, Wiadra do użytku w gospo-
darstwie domowym, Wyżymaczki do mopów, Aparatura 
do aromatyzowania powietrza, Dozowniki do detergentów, 
Gąbki do użytku domowego, Ścierki i ściereczki do czysz-
czenia, mycia, polerowania i szorowania, Ścierki do podłóg, 
Szczotki do celów domowych, Szczotki do mycia, czyszczenia 
i szorowania, Szczotki do zamiatania, Szufelki do zmiatania, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z pre-
paratami, sprzętem i artykułami do czyszczenia, sprzątania 
i mycia, , 37 Serwis i naprawa sprzętu i urządzeń do sprząta-
nia, mycia i dozowania detergentów, 41 Usługi szkoleniowe 
i doradztwo dotyczące sprzątania i utrzymywania czystości, 
Szkolenia praktyczno-teoretyczne z zakresu profesjonalnego 
utrzymania czystości.

(210) 547160 (220) 2022 09 13
(731) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturalnie czysty dom

(531) 05.03.11, 07.01.08, 07.01.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 
29.01.03, 29.01.04, 29.01.06

(510), (511) 3 Środki chemii gospodarczej i kosmetyki 
na bazie surowców ekologicznych, antyperspiranty, anty-
poślizgowe płyny i woski do podłóg, barwniki kosmetyczne 
ekologiczne, wyroby kosmetyczne dezynfekujące, chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi i dezynfekującymi, 
środki do ożywiania kolorów tkanin podczas prania, drewno 
zapachowe, kleje do celów kosmetycznych na bazie surow-
ców naturalnych, płyny, mleczka, żele do mycia i polerowa-
nia powierzchni, środki do prania i zmywania na surowcach 
naturalnych, krochmal do nadawania połysku po praniu, 
płyny i żele do mycia pojazdów, płyny i żele do mycia szyb, 

do prania dywanów, preparaty antystatyczne do użytku 
domowego, środki do udrażniania rur, środki do usuwania 
kamienia, środki do usuwania rdzy, środki do szorowania po-
wierzchni, saszetki zapachowe do bielizny, środki czyszczące 
do celów gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia 
i konserwacji powierzchni skórzanych, do mycia glazury, te-
rakoty, urządzeń sanitarnych, środki do zmiękczania tkanin, 
środki wybielające stosowane w procesie prania, 5 Alkohol 
leczniczy, antybakteryjne, antywirusowe i dezynfekujące 
środki do mycia rąk i ciała, w tym płyny i żele antybakteryjne 
i antywirusowe, antyseptyki, immunostymulatory, mydła de-
zynfekujące, mydła lecznicze, preparaty diagnostyczne, pre-
paraty witaminowe, środki dezynfekujące powietrze, płyny 
odświeżające powietrze w pomieszczeniach w aerozolu, żele 
odświeżające powietrze z dodatkiem środków bakteriobój-
czych i wirusobójczych, środki do tępienia robactwa i owa-
dów na bazie surowców naturalnych, mydła i żele biobójcze.

(210) 547167 (220) 2022 09 13
(731) FRIEDMAN JOLANTA LOBO LOCO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGOWISKO SZTUKI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.04.01, 26.11.09, 26.11.13
(510), (511) 35 Elektroniczne publikowanie druków w celach 
reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z rekla-
mą, Kampanie marketingowe, Marketing dotyczący promo-
cji, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing towarów i usług 
na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, 
Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, 
Organizowanie targów i wystaw, Plakaty reklamowe (Rozle-
pianie -), Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Pro-
mowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich, Publikowanie druków do ce-
lów reklamowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, 41 Informacja o rozrywce, 
Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie 
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie konferencji, wystaw i konkursów, Prowadzenie wy-
staw w celach rekreacyjnych, Usługi związane z wystawami 
sztuki, Wystawy sztuki.

(210) 547997 (220) 2022 10 10
(731) MICHAŁOWSKA DOROTA, STRECKER MALWINA 

VILAYA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Comtesse de L’ Atlantique
(510), (511) 33 Wina.

(210) 548058 (220) 2022 10 11
(731) JAS DOROTA JASREC, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Jas Recykling
(510), (511) 37 Rozbiórka budynków, Rozbiórka rusztowań, 
Rozbiórka kominów, Rozbiórka dachów, Usługi rozbiórkowe, 
Rozbiórka konstrukcji, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu 
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyj-
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nego, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie domów, Sprzą-
tanie fabryk, Usługi sprzątania, Sprzątanie zakładów przemy-
słowych, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie budynków 
i terenów przemysłowych, Wywóz odpadów [czyszczenie], 
40 Recykling, Recykling złomu, Recykling rozpuszczalników, 
Recykling rozpuszczalników, Recykling papieru, Recykling 
odpadów, Recykling odzieży, Recykling odpadów i śmieci, 
Usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling].

(210) 548109 (220) 2022 10 12
(731) FUNDACJA PRO NGO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CSR & ESG
(510), (511) 35 Obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie pro-
jektów budowlanych, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja I utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, Audyt działalności gospodar-
czej, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności go-
spodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Ba-
dania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji do-
tyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Informacja o działalności gospodarczej, 
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowa-
ny, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, Organizowanie targów 
handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Telemarketing, Uaktual-
nianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public relations, Usługi 
relacji z mediami, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], 
36 Crowdfunding, Doradztwo w sprawach finansowych, 
Organizacja zbiórek pieniężnych, Zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, 38 Agencje informacyjne, 41 Doradztwo za-
wodowe, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach 
rozrywkowych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura 
fizyczna, Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidu-
alne, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kul-

turalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów spor-
towych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe.

(210) 548277 (220) 2022 10 17
(731) SCBP CIESLEWICZ I PARTNERZY ADWOKACI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) SCBP
(510), (511) 45 reprezentacja osób fizycznych, osób praw-
nych i innych podmiotów w sprawach toczących się przed 
sądami powszechnymi, organami administracyjnymi oraz 
instytucjami publicznymi, kompleksowe doradztwo prawne 
zależne od bieżących potrzeb klienta, analiza i opiniowanie 
projektów umów oraz regulaminów, obsługa prawna proce-
dur administracyjnych oraz związanych z inwestycjami infra-
strukturalnymi i handlowym, obsługę prawną spółek prawa 
handlowego oraz wsparcie prawne w zakresie przekształca-
nia spółek i tworzenia nowych podmiotów.

(210) 548488 (220) 2022 10 24
(731) LIPIŃSKI TOMASZ LITOM CONSULTING, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIE GRUZIŃSKIE PURI

(531) 02.01.11, 05.07.02, 28.19.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Chleb, Bułki, Produkty i półprodukty zbo-
żowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Produkty 
pszczele, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wypieki, Bu-
łeczki z dżemem fasolowym, Kanapki gotowe, Bułki nadzie-
wane, Bagietki z nadzieniem, Ciasto na bazie jaj, Wyroby 
piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, Wyroby pie-
karnicze składające się z warzyw i mięsa, Przekąski składają-
ce się głównie z chleba, 35 Usługi w zakresie prowadzenia 
sprzedaży hurtowej, detalicznej i wysyłkowej pieczywa, 
ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, wyrobów pie-
karniczych, Informacja handlowa.

(210) 549349 (220) 2022 11 17
(731) LABORATOIRES DELBERT, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) TIMENTIN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki.

(210) 549466 (220) 2022 11 22
(731) NREP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lett
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(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Zarządzanie w działalności handlowej, Admi-
nistrowanie działalności handlowej, Prowadzenie interesów 
osób trzecich, Usługi badania rynku, w tym w celach handlo-
wych, Promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym 
mieszkalnych, centrów handlowych, usługowych, hotelo-
wych i rozrywkowych, Administrowanie i zarządzanie przed-
siębiorstwami handlowymi, Reklama, Usługi marketingowe, 
Udostępnianie powierzchni reklamowej, Prace biurowe, 
Doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i dzia-
łalności gospodarczej, Organizacja i przeprowadzenie pro-
mocji sprzedaży oraz doradztwo w tym zakresie, Informacja 
handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
Informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy, Orga-
nizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz 
sportowych w celach handlowych i reklamowych, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych i promocyjnych, Wynajmowa-
nie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Organizacja pokazów 
towarów i usług, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób 
trzecich, 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, usługi zwią-
zane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe 
w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, Zarządzanie 
finansami, Zarządzanie finansami dla firm, Usługi finansowe 
związane z biznesem, Planowanie i zarządzanie finansowe, 
Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, Zarządzanie 
finansowe funduszami, Zarządzanie aktywami, Zarządzanie 
aktywami inwestycyjnymi, Finansowe i inwestycyjne usługi 
konsultacyjne, Zarządzanie finansowe projektami budowla-
nymi, Konsultacje finansowe związane z kupnem i sprzedażą 
przedsiębiorstw, Zarządzanie funduszami, Usługi inwestycyj-
ne, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Usługi doradcze 
dotyczące inwestycji kapitałowych, Zarządzanie inwestycja-
mi, Zbieranie czynszu, Pośrednictwo w sprawach majątku 
nieruchomego, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi po-
średnictwa w sprawach związanych z nieruchomościami, 
Prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie nierucho-
mości, w tym ich wynajmu i sprzedaży, Prowadzenie biur 
i nieruchomości, Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Operacje i usługi finansowe, Administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie i zarzą-
dzanie kompleksami mieszkalnymi, handlowymi, usługowy-
mi, hotelowymi i rozrywkowymi, Usługi finansowania kupna 
na raty, Pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, 
Prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, Usługi wyce-
ny finansowej, Prowadzenie rozliczeń finansowych trans-
akcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą 
nieruchomości, Sponsorowanie finansowe, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, Badania rynku nieruchomości, Usługi 
dotyczące windykacji, Wynajem nieruchomości, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem powierzchni usługowej, 
wynajem powierzchni mieszkalnej, Inwestycje majątkowe 
[nieruchomości], Timesharing [nieruchomości], Usługi do-
radcze w zakresie inwestowania w nieruchomości i udzie-
lanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Zarządzanie 
i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla 
osób trzecich, 37 Usługi budowlane, Budowa nieruchomo-
ści, Naprawy nieruchomości, Usługi instalacyjne dotyczące 
nieruchomości, Montaż i naprawy budynków i budowli, 
Informacja budowlana, Sprzątanie nieruchomości, Usługi 
punktów pralniczych, Instalowanie, konserwacja i naprawy 
komputerów, Konstruowanie pawilonów handlowych i skle-
pów, Budowa i naprawy obiektów magazynowych, miesz-
kalnych, handlowych, Instalacja, konserwacja i naprawy ma-
szyn, Montaż rusztowań, Mycie okien, Instalowanie i napra-

wy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, 
Instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i an-
tywłamaniowych, Instalowanie i naprawy urządzeń łączno-
ści, w tym telefonów, 39 Transport, Pakowanie składowanie 
towarów, Organizowanie podróży, Wynajmowanie garaży, 
Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajmowanie ma-
gazynów, Transport towarów do nabywcy, pakowanie towa-
rów, Usługi biur podróży w zakresie organizowania i rezerwa-
cji podróży, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna oraz organizowanie wystaw i imprez 
kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, Organizo-
wanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, 
Usługi klubów fitness, klubów gier komputerowych, kręgiel-
ni, sal kinowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
42 Projektowanie nieruchomości, Oględziny nieruchomości, 
Planowanie budowy nieruchomości, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, restaura-
cje, usługi biur podróży w zakresie organizowania i rezerwa-
cji zakwaterowania, usługi restauracji.

(210) 549539 (220) 2022 11 23
(731) KLUB SPORTOWY GÓRNIK 09 MYSŁOWICE, 

Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRNIK MYSŁOWICE 09

(531) 27.05.01, 27.05.24, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.12, 24.01.13, 
24.01.25, 26.05.01, 26.05.09, 26.05.12, 26.05.16, 26.05.17, 
26.05.18, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 
26.01.21, 14.07.01, 14.07.03, 29.01.14

(510), (511) 6 Trofea z metali nieszlachetnych, Puchary wy-
konane z metali nieszlachetnych, Flagi metalowe, Chorą-
giewki z metalu (wiatrowskazy), Banery reklamowe metalo-
we [konstrukcje], Tablice reklamowe [metalowe banery], 
Drobne wyroby metalowe, Statuetki i dzieła sztuki z metali 
nieszlachetnych, Dekoracje ścienne 3D wykonane z metali 
nieszlachetnych, Dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Fi-
gurki, statuetki z metali nieszlachetnych, Metalowe przed-
mioty artystyczne [z brązu], Modele samochodów [bibeloty] 
wykonane z metali nieszlachetnych, Ozdobne figurki do za-
bawy z metali nieszlachetnych, Ozdoby ścienne z metali nie-
szlachetnych, Rzeźbione dzieła sztuki z metali nieszlachet-
nych, Rzeźbione puchary pamiątkowe wykonane z metali 
nieszlachetnych, Rzeźby z metalu, Statuetki z metali nieszla-
chetnych, Wyroby artystyczne z metali nieszlachetnych, 
14 Odznaki z metali szlachetnych, Odznaki metalowe do no-
szenia [metale szlachetne], Odznaki pamiątkowe, Wisiorki 
do kluczy (ozdoby lub breloczki), Kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, Breloczki do kluczy [ozdoby], Brelocz-
ki do kluczy, Trofea powlekane metalami szlachetnymi, Tro-
fea wykonane z metali szlachetnych, Puchary z metali szla-
chetnych, Medale, Medale pamiątkowe, Monety, Monety 
pamiątkowe, Odznaki wpinane w klapę z metali szlachet-
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nych, Biżuteria, Przyrządy chronologiczne, Pudełka na biżu-
terię i pudełka na zegarki, Przyrządy do mierzenia czasu, 
Przyrządy zegarmistrzowskie, Wyroby jubilerskie, Kamienie 
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Insygnia 
z metali szlachetnych, Wyroby biżuteryjne, Posągi i figurki 
wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi me-
talami lub kamieniami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne 
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Bibeloty z brą-
zu, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Dzieła sztuki wy-
konane z metali szlachetnych, Ozdoby powlekane metalami 
szlachetnymi, Pudełka z metali szlachetnych, 16 Albumy 
na monety, Papier i karton, Materiały do introligatorstwa, Fo-
tografie [wydrukowane], Piórniki, Kleje do materiałów papier-
niczych lub do użytku domowego, Kalendarze, Pędzle, Pióra 
kulkowe, Ołówki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Papier do pakowania prezentów, 
Karty na wymianę, Śliniaki papierowe, Serwetki stołowe pa-
pierowe, Chusteczki do nosa [papierowe], Chorągiewki pa-
pierowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Afisze, pla-
katy, Karty pocztowe, Druki, Publikacje drukowane, Fotogra-
fie, Papier listowy, Kleje do materiałów piśmiennych lub 
do celów domowych, Materiały przeznaczone dla artystów, 
Dekoracje z papieru [flagi], Proporczyki z papieru, Banery wy-
stawowe wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, 
Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Albumy fotograficzne i kolekcjo-
nerskie, Artykuły do pisania i stemplowania, Drukowane 
książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Materia-
ły drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Artyku-
ły biurowe, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty pa-
miątkowe, Bilety, Bilety wstępu, Broszury, Certyfikaty druko-
wane, Drukowane nagrody, Drukowane programy zajęć, 
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki 
informacyjne, Dyplomy drukowane, Emblematy papierowe, 
Girlandy papierowe, Identyfikatory [artykuły biurowe], Mate-
riały edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Naklejki, Notatni-
ki, Obrazy artystyczne, Plakaty reklamowe, Plakaty wykonane 
z papieru, Pocztówki, Podręczniki instruktażowe do celów 
nauczania, Podręczniki komputerowe, Pojemniki na biurko, 
Prospekty, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przybory 
do szkicowania, Publikacje edukacyjne, Reklamowe szyldy 
papierowe, Reklamy drukowane, Reprodukcje graficzne dzieł 
sztuki, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Tabele wy-
ników, Transparenty z papieru, Zakładki, Zeszyty, Znaczki, 
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Torebki oraz ar-
tykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, Książki, Gazety i periodyki, Czasopi-
sma, Publikacje drukowane, Albumy, Mapy, Atlasy, Almana-
chy [roczniki], 18 Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne, 
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Laski, 
kijki marszowe i trekkingowe, Torby sportowe, Plecaki, Wyro-
by rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Parasolki i parasole 
(duże), Kije alpejskie, Kije trekkingowe, Aktówki, Bigle do tore-
bek, Chlebaki, Chusty do noszenia niemowląt, Dyplomatki, 
Etui na klucze, Etui na karty [wyroby skórzane], Etui na bank-
noty, Etui z imitacji skóry, Futerały przenośne na dokumenty, 
Kosmetyczki, Podróżne (Torby -), Portfele, Portmonetki, Spor-
towe torby, Teczki, Torby, Torby na kółkach, Torby podróżne, 
Torebki, Uniwersalne torby sportowe, Walizki, Zawieszki, ety-
kiety bagażowe, Zestawy podróżne, Obroże, Odzież dla 
zwierząt, Rzemienie [rymarstwo], Smycze dla zwierząt, Paski 
z imitacji skóry, Paski skórzane, 21 Pamiątkowe puchary 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Artykuły 
do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory kosmetyczne, 
do higieny i pielęgnacji urody, Zastawa stołowa, przybory 

kuchenne i pojemniki, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztu-
ki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub 
szkło, zawarte w tej klasie, Kubki, Puchary cynowe, Przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, Szkło nieprzetworzone i półprze-
tworzone, będące półproduktem, Skarbonki [świnki], Szklan-
ki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Bidony [pu-
ste], Bidony rowerowe, Butelki, Cukiernice, Czajniczki do her-
baty, Deski do krojenia, Dzbanki do kawy, Dziadki do orze-
chów, Ekspresy do kawy, nieelektryczne, Filiżanki, Foremki, 
Garnki, Grille kempingowe, Kieliszki do jajek, Kosze do użytku 
domowego, Kosze na pranie, Kryształ [wyroby szklane], 
Kryształowe wyroby szklane rżnięte ręcznie, Kubły, Kuchen-
ne przybory nie z metali szlachetnych, Kuchenne przybory 
używane przy grillach domowych, Maselniczki, Młynki 
do przypraw (Nieelektryczne -), Młynki do kawy, Naczynia, 
Naczynia do gotowania, Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki do przechowywania żywności, 
Pojemniki kuchenne, Pojemniki na kanapki, Pojemniki termo-
izolacyjne, Przybory do serwowania potraw [łopatki do ciast], 
Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory 
kuchenne, Przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjąt-
kiem widelców, noży i łyżek, Przybory kuchenne lub do go-
spodarstwa domowego, Przybory kuchenne nieelektryczne, 
Pucharki, Pudełka obiadowe, Pudełka śniadaniowe, Serwisy 
[zastawy stołowe], Donice do roślin, Kosze na rośliny, Wazony, 
Zraszacze, Konewki, Karmniki dla ptaków, Artykuły do czysz-
czenia zębów, Gąbki, Grzebienie, Kosmetyczki podróżne 
z wyposażeniem, Mydelniczki, Nocniki, Pojemniki na kosme-
tyki, Przybory kosmetyczne, Szczoteczki do oczyszczania 
skóry, Szczoteczki do paznokci, Szczotki kąpielowe, Foremki 
do wycinania ciasteczek, Frytkownice nieelektryczne, Garnki 
kuchenne, Kosze na papier, Kosze na śmieci, Kufle, Łapki 
do garnków, Łyżki do lodów, Łyżki do mieszania, Pojemniki 
do użytku domowego, Pojemniki na chleb, Pokrywki 
do garnków, Przykrywki do dań, Rękawice kuchenne, Rondle, 
Salaterki, Serwetniki, Miotły, Miseczki, Miski na owoce, Młynki 
do pieprzu, Mopy, Naczynia ceramiczne, Naczynia na napo-
je, Obrotowe suszarki do bielizny, Patelnie, Patery, Pieprznicz-
ki, Podkładki pod garnki, Talerze, Termosy, Torby izotermicz-
ne, Wałki do ciasta, Wiadra z wyciskarkami do mopów, Widel-
ce do grilla, Zastawa stołowa, Sitka do herbaty, Słoiki na ciast-
ka, Solniczki, Spodeczki, Szczypce do cukru, Szklane naczynia 
do picia, Dysze do węży ogrodowych, Kosze na kwiaty, Po-
jemniki do przesadzania roślin, Pojemniki na kwiaty, Rozpyla-
cze mocowane do węży ogrodowych, Sitka do konewek, 
Stojaki na kwiaty, Spryskiwacze, 24 Flagi, nie z papieru, Flagi 
tekstylne, Chorągiewki tekstylne, Chorągiewki z tworzywa 
sztucznego, Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyro-
bów tekstylnych, Materiały tekstylne do filtrowania, Bielizna 
stołowa i pościelowa, Bielizna pościelowa i koce, Artykuły 
tekstylne do użytku jako pościel, Baldachimy do łóżek, Bieli-
zna frotowa, Bielizna pościelowa dla niemowląt, Bielizna po-
ścielowa i stołowa, Dopasowane pokrowce na materace, 
Jednorazowa pościel tekstylna, Koce wełniane, Kocyki dzie-
cięce, Kołdry, Koce [podkłady] na materace, Kołdry zawierają-
ce syntetyczne materiały wypełniające, Narzuty, Papierowa 
pościel jednorazowa, Pokrycie na materace, Poszewki na po-
duszki [poszwy na poduszki], Poszwy na kołdry, Prześciera-
dła, Śpiwory, Wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, 
Artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, 
Kuchenne ręczniki [tekstylne], Tkaniny do dekoracji wnętrz, 
Tkaniny do wyposażenia wnętrz, Ściereczki jednorazowe, 
Ceraty, Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, 
Bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Bielizna ku-
chenna, Bielizna stołowa, Obrusy, Podkładki na stół z mate-
riałów tekstylnych, Serwetki tekstylne, Rękawice do mycia, 
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Ręczniki, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), Materiałowe 
ścierki do osuszania naczyń, Bielizna pościelowa, Ceraty  
[obrusy], Dekoracyjne tekstylne serwety na stół, Jednorazo-
we obrusy tekstylne, Materiały ręcznikowe [tekstylne], Obru-
sy tekstylne, Obrusy z tworzyw sztucznych, Tekstylne maty 
na stół, Serwety na stół niepapierowe, Podstawki pod napoje 
w postaci bielizny stołowej, Chusteczki do nosa z materiałów 
tekstylnych, Chusteczki tekstylne, Zasłony, Zasłony pryszni-
cowe, Zasłony zaciemniające, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia 
głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Odzież sporto-
wa, Opaski na głowę, Skarpetki, Szaliki, Krawaty, Kostiumy 
kąpielowe, Chustki na głowę, 35 Reklama, Usługi menedżer-
skie dla sportowców, Organizowanie wystaw w celach han-
dlowych i reklamowych, Promocja towarów i usług poprzez 
sponsorowanie, Usługi sprzedaży, usługi handlu detaliczne-
go, handlu hurtowego, usługi sprzedaży, sprzedaż za po-
średnictwem Internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłko-
wa, sprzedaż katalogowa i sprzedaż w oparciu o zamówienia 
telefoniczne następujących towarów: trofea z metali nieszla-
chetnych, puchary wykonane z metali nieszlachetnych, flagi 
metalowe, chorągiewki z metalu (wiatrowskazy), banery re-
klamowe metalowe [konstrukcje], tablice reklamowe [meta-
lowe banery], drobne wyroby metalowe, statuetki i dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, dekoracje ścienne 3d wyko-
nane z metali nieszlachetnych, dzieła sztuki z metali nieszla-
chetnych, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, metalo-
we przedmioty artystyczne [z brązu], modele samochodów 
[bibeloty] wykonane z metali nieszlachetnych, ozdobne  
figurki do zabawy z metali nieszlachetnych, ozdoby ścienne 
z metali nieszlachetnych, rzeźbione dzieła sztuki z metali 
nieszlachetnych, rzeźbione puchary pamiątkowe wykonane 
z metali nieszlachetnych, rzeźby z metalu, statuetki z metali 
nieszlachetnych, wyroby artystyczne z metali nieszlachet-
nych, odznaki z metali szlachetnych, odznaki metalowe 
do noszenia [metale szlachetne], odznaki pamiątkowe,  
wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), kółka na klucze 
i breloczki oraz zawieszki do nich, breloczki do kluczy [ozdo-
by], breloczki do kluczy, trofea powlekane metalami szla-
chetnymi, trofea wykonane z metali szlachetnych, puchary 
z metali szlachetnych, medale, medale pamiątkowe, monety, 
monety pamiątkowe, odznaki wpinane w klapę z metali szla-
chetnych, biżuteria, przyrządy chronologiczne, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, przyrządy do mierzenia 
czasu, przyrządy zegarmistrzowskie, wyroby jubilerskie, ka-
mienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, in-
sygnia z metali szlachetnych, wyroby biżuteryjne, posągi i fi-
gurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetny-
mi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, artykuły ozdob-
ne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, bibeloty 
z brązu, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], dzieła sztuki 
wykonane z metali szlachetnych, ozdoby powlekane metala-
mi szlachetnymi, pudełka z metali szlachetnych, albumy 
na monety, papier i karton, materiały do introligatorstwa, fo-
tografie [wydrukowane], piórniki, kleje do materiałów papier-
niczych lub do użytku domowego, kalendarze, pędzle, pióra 
kulkowe, ołówki, materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), papier do pakowania prezentów, 
karty na wymianę, śliniaki papierowe, serwetki stołowe pa-
pierowe, chusteczki do nosa [papierowe], chorągiewki pa-
pierowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], afisze, plaka-
ty, karty pocztowe, druki, publikacje drukowane, fotografie, 
papier listowy, kleje do materiałów piśmiennych lub do ce-
lów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, deko-
racje z papieru [flagi], proporczyki z papieru, banery wysta-
wowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, 
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele archi-
tektoniczne, materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 

wyposażenie edukacyjne, albumy fotograficzne i kolekcjo-
nerskie, artykuły do pisania i stemplowania, drukowane 
książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, materia-
ły drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artyku-
ły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, banknoty pa-
miątkowe, bilety, bilety wstępu, broszury, certyfikaty druko-
wane, drukowane nagrody, drukowane programy zajęć, 
drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowane ulotki 
informacyjne, dyplomy drukowane, emblematy papierowe, 
girlandy papierowe, identyfikatory [artykuły biurowe], mate-
riały edukacyjne i instruktażowe, materiały piśmienne, mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, naklejki, notatniki, 
obrazy artystyczne, plakaty reklamowe, plakaty wykonane 
z papieru, pocztówki, podręczniki instruktażowe do celów 
nauczania, podręczniki komputerowe, pojemniki na biurko, 
prospekty, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przybory 
do szkicowania, publikacje edukacyjne, reklamowe szyldy 
papierowe, reklamy drukowane, reprodukcje graficzne dzieł 
sztuki, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, tabele wy-
ników, transparenty z papieru, zakładki, zeszyty, znaczki, ma-
teriały i środki dla artystów i do dekoracji, torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, książki, gazety i periodyki, czasopisma, 
publikacje drukowane, albumy, mapy, atlasy, almanachy 
[roczniki], parasole i parasolki, walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, laski, kijki 
marszowe i trekkingowe, torby sportowe, plecaki, wyroby 
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, parasolki i parasole 
(duże), kije alpejskie, kije trekkingowe, aktówki, bigle do tore-
bek, chlebaki, chusty do noszenia niemowląt, dyplomatki, 
etui na klucze, etui na karty [wyroby skórzane], etui na bank-
noty, etui z imitacji skóry, futerały przenośne na dokumenty, 
kosmetyczki, podróżne (torby -), portfele, portmonetki, spor-
towe torby, teczki, torby, torby na kółkach, torby podróżne, 
torebki, uniwersalne torby sportowe, walizki, zawieszki, ety-
kiety bagażowe, zestawy podróżne, obroże, odzież dla zwie-
rząt, rzemienie [rymarstwo], smycze dla zwierząt, paski z imi-
tacji skóry, paski skórzane, pamiątkowe puchary z porcelany, 
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, artykuły do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, przybory kosmetyczne, do higieny i pielę-
gnacji urody, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojem-
niki, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z ta-
kich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte 
w tej klasie, kubki, puchary cynowe, przybory do użytku do-
mowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarza-
nia szczotek, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, bę-
dące półproduktem, skarbonki [świnki], szklanki, kieliszki, na-
czynia do picia i akcesoria barowe, bidony [puste], bidony 
rowerowe, butelki, cukiernice, czajniczki do herbaty, deski 
do krojenia, dzbanki do kawy, dziadki do orzechów, ekspresy 
do kawy, nieelektryczne, filiżanki, foremki, garnki, grille kem-
pingowe, kieliszki do jajek, kosze do użytku domowego, ko-
sze na pranie, kryształ [wyroby szklane], kryształowe wyroby 
szklane rżnięte ręcznie, kubły, kuchenne przybory nie z metali 
szlachetnych, kuchenne przybory używane przy grillach do-
mowych, maselniczki, młynki do przypraw (nieelektryczne -), 
młynki do kawy, naczynia, naczynia do gotowania, pojemni-
ki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki 
do przechowywania żywności, pojemniki kuchenne, pojem-
niki na kanapki, pojemniki termoizolacyjne, przybory do ser-
wowania potraw [łopatki do ciast], przybory do użytku w go-
spodarstwie domowym, przybory kuchenne, przybory ku-
chenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i ły-
żek, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, 
przybory kuchenne nieelektryczne, pucharki, pudełka obia-
dowe, pudełka śniadaniowe, serwisy [zastawy stołowe], do-
nice do roślin, kosze na rośliny, wazony, zraszacze, konewki, 
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karmniki dla ptaków, artykuły do czyszczenia zębów, gąbki, 
grzebienie, kosmetyczki podróżne z wyposażeniem, mydel-
niczki, nocniki, pojemniki na kosmetyki, przybory kosme-
tyczne, szczoteczki do oczyszczania skóry, szczoteczki do pa-
znokci, szczotki kąpielowe, foremki do wycinania ciasteczek, 
frytkownice nieelektryczne, garnki kuchenne, kosze na pa-
pier, kosze na śmieci, kufle, łapki do garnków, łyżki do lodów, 
łyżki do mieszania, pojemniki do użytku domowego, pojem-
niki na chleb, pokrywki do garnków, przykrywki do dań, ręka-
wice kuchenne, rondle, salaterki, serwetniki, miotły, miseczki, 
miski na owoce, młynki do pieprzu, mopy, naczynia cera-
miczne, naczynia na napoje, obrotowe suszarki do bielizny, 
patelnie, patery, pieprzniczki, podkładki pod garnki, talerze, 
termosy, torby izotermiczne, wałki do ciasta, wiadra z wyci-
skarkami do mopów, widelce do grilla, zastawa stołowa, sitka 
do herbaty, słoiki na ciastka, solniczki, spodeczki, szczypce 
do cukru, szklane naczynia do picia, dysze do węży ogrodo-
wych, kosze na kwiaty, pojemniki do przesadzania roślin, po-
jemniki na kwiaty, rozpylacze mocowane do węży ogrodo-
wych, sitka do konewek, stojaki na kwiaty, spryskiwacze, flagi, 
nie z papieru, flagi tekstylne, chorągiewki tekstylne, chorą-
giewki z tworzywa sztucznego, tkaniny, wyroby tekstylne 
i substytuty wyrobów tekstylnych, materiały tekstylne do fil-
trowania, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna pościelowa 
i koce, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, baldachimy 
do łóżek, bielizna frotowa, bielizna pościelowa dla niemow-
ląt, bielizna pościelowa i stołowa, dopasowane pokrowce 
na materace, jednorazowa pościel tekstylna, koce wełniane, 
kocyki dziecięce, kołdry, koce [podkłady] na materace, kołdry 
zawierające syntetyczne materiały wypełniające, narzuty, pa-
pierowa pościel jednorazowa, pokrycie na materace, po-
szewki na poduszki [poszwy na poduszki], poszwy na kołdry, 
prześcieradła, śpiwory, wyroby tekstylne do wieszania 
na ścianach, artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie 
domowym, kuchenne ręczniki [tekstylne], tkaniny do deko-
racji wnętrz, tkaniny do wyposażenia wnętrz, ściereczki jed-
norazowe, ceraty, tekstylia do sypialni, tekstylia do wyposa-
żenia domu, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, 
bielizna kuchenna, bielizna stołowa, obrusy, podkładki 
na stół z materiałów tekstylnych, serwetki tekstylne, rękawice 
do mycia, ręczniki, prześcieradła kąpielowe (ręczniki), mate-
riałowe ścierki do osuszania naczyń, bielizna pościelowa, ce-
raty [obrusy], dekoracyjne tekstylne serwety na stół, jednora-
zowe obrusy tekstylne, materiały ręcznikowe [tekstylne], ob-
rusy tekstylne, obrusy z tworzyw sztucznych, tekstylne maty 
na stół, serwety na stół niepapierowe, podstawki pod napoje 
w postaci bielizny stołowej, chusteczki do nosa z materiałów 
tekstylnych, chusteczki tekstylne, zasłony, zasłony prysznico-
we, zasłony zaciemniające, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzież sportowa, opa-
ski na głowę, skarpetki, szaliki, krawaty, kostiumy kąpielowe, 
chustki na głowę, kosmetyki, środki czystości, świece, artyku-
ły spożywcze, napoje, artykuły sportowe, gry, zabawki, Poka-
zy towarów, Organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, 
imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach han-
dlowych i/lub reklamowych, Opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiora-
mi danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, 
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach 
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie 
informacji w bazach i plikach komputerowych, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi aukcyjne, Admi-
nistrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Zarzą-
dzanie na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie pro-
mocyjne na rzecz osobistości sportowych, Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sporto-

wych [dla osób trzecich], Promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich to-
warów i usług z działalnością sportową, Promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łą-
czenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, 
Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów li-
cencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami 
sportowymi, Usługi marketingowe związane z imprezami 
w zakresie sportów elektronicznych, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób 
trzecich], Zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych 
sportowców, Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, 
Usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata 
sportu, Organizowanie konsumenckich programów lojalno-
ściowych i zarządzanie nimi, Administracja w zakresie pro-
gramów lojalnościowych dla klientów, w celach handlowych, 
cele promocyjne lub do celów reklamowych, Administrowa-
nie programami motywacyjnymi w celu promowania sprze-
daży towarów i usług dla osób trzecich, Usługi menadżerskie, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admini-
strowanie działalnością gospodarczą, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, 
rozrywka i sport, Organizacja, projektowanie i przeprowa-
dzanie imprez, zawodów, turniejów i zajęć sportowych, Pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Usługi klubów spor-
towych, Usługi w zakresie organizowania, planowania i prze-
prowadzania kongresów, konferencji, zjazdów lub semina-
riów, Usługi rezerwacji biletów na imprezy sportowe, Usługi 
informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, 
Organizacja rezerwacji biletów na imprezy sportowe, Świad-
czenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy 
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, Informa-
cja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Infor-
macja o rekreacji, Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmo-
wanie stadionów, Wypożyczanie trybun głównych, Prowa-
dzenie imprez edukacyjnych i rekreacyjnych, Organizowanie 
rozrywki podczas uroczystości weselnych, Rozrywka w po-
staci meczów piłkarskich, Organizowanie meczów piłki noż-
nej, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi 
w zakresie organizowania imprez piłkarskich, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych, rozrywkowych lub edukacyj-
nych, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Prowadzenie szkół piłkarskich, Publi-
kowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych ksią-
żek i czasopism, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Usługi w zakresie działalności wydawni-
czej, Usługi w zakresie edycji: książek, tekstów, gazet, perio-
dyków i elektronicznych mediów, Dostarczanie publikacji 
elektronicznych on-line, Organizowanie plebiscytów, Przy-
znawanie nagród, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Tłumaczenia, Biura rezerwacji biletów koncerto-
wych, Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Rezer-
wacja biletów na imprezy kulturalne, Organizacja rezerwacji 
biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Usługi 
w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, Usługi 
w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, Organi-
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, Fankluby, Informa-
cje o rekreacji, Obozy rekreacyjne, Organizowanie ceremonii 
wręczania nagród, Organizowanie fanklubów, Organizowa-
nie festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie gal, 
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Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie imprez 
rekreacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie 
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Usługi rekre-
acyjne, Usługi w zakresie fanklubów, Fitness kluby, Udostęp-
nianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu 
piłki nożnej, Organizacja imprez sportowych w dziedzinie 
piłki nożnej, Organizowanie, przygotowywanie i prowadze-
nie meczów piłki nożnej, Organizowanie zawodów piłki noż-
nej, Produkcja filmów na temat piłki nożnej, Organizowanie 
wystaw, aukcji w celach kulturalnych, sportowych, rozrywko-
wych lub edukacyjnych, Usługi wydawnicze (w tym elektro-
niczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze, Elektronicz-
na publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,  
w Internecie.

(210) 549629 (220) 2022 11 25
(731) KOMOROWSKI DAMIAN, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKI SZU

(531) 01.01.02, 27.05.01
(510), (511) 18 Torby na pas i na biodra [nerki], Plecaki, Saszet-
ki męskie, 25 Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów 
do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki dla siatkarzy, Czapki 
baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czap-
ki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Bluzy dresowe, Dresy 
ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Kurtki dresowe, Spodnie 
dresowe, Szaliki [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
Krótkie spodnie, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie 
i kamizelki, Długie kurtki, Rękawiczki, Skarpetki, Skarpetki 
i pończochy, Skarpetki wełniane, Skarpetki sportowe, Bluzy 
polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy 
z kapturem, T-shirty z krótkim rękawem, Staniki sportowe.

(210) 549861 (220) 2022 12 01
(731) Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited, 

Hong Kong, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dodie

(531) 03.06.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, Preparaty do pielęgnacji skóry, Niemedyczne 
preparaty do czyszczenia i pielęgnacji skóry, Kosmetyki, Pro-
dukty kosmetyczne dla niemowląt, Preparaty nawilżające 
do twarzy i ciała, Kremy do skóry, Balsamy, Mleczka do ciała, 
Krem do przewijania niemowląt, Preparaty do stosowania 
w kąpieli i pod prysznicem, Przybory toaletowe, Preparaty 
i produkty do kąpieli, Mydła, Płyny do mycia ciała, Żele pod 
prysznic, Olejki do celów kosmetycznych, Oliwki dla nie-
mowląt, Woda kwiatowa, Mleczko oczyszczające do celów 
kosmetycznych, Środki do mycia rąk, Talk kosmetyczny, Pre-

paraty do pielęgnacji włosów, Szampony, Płyny do pielęgna-
cji włosów, Szampony, Odżywki do włosów, Płatki kosme-
tyczne, Waciki kosmetyczne, gaziki do celów kosmetycznych 
i patyczki kosmetyczne, Patyczki do uszu i wata do celów 
kosmetycznych, Żel oczyszczający, Żele do mycia, Preparaty 
po opalaniu, preparaty z filtrem przeciwsłonecznym, prepa-
raty do ochrony przeciwsłonecznej, Chusteczki nasączone 
środkami czyszczącymi lub innymi środkami nie zawierają-
cymi substancji leczniczych, Chusteczki zawierające prepa-
raty czyszczące, Woda toaletowa, Produkty perfumeryjne, 
Wazelina kosmetyczna, 5 Medyczne preparaty do pielę-
gnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
Produkty farmaceutyczne i preparaty do zapobiegania roz-
stępom, Preparaty do sterylizacji, Suplementy diety i odżyw-
cze w postaci kropli, tabletek, kapsułek, płynów i w sztyfcie, 
Preparaty witaminowe, Mineralne suplementy diety, Suple-
menty odżywcze do stosowania u ludzi, Suplementy diety 
do stosowania u ludzi, Probiotyki (suplementy), Tran, Odżyw-
cze proszki zastępujące posiłki, Napoje odżywcze dla celów 
dietetycznych, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Mleko w proszku dla niemowląt, 
Mączka odżywcza dla niemowląt, Żywność dla niemowląt, 
Cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, Dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, Enzymy 
mlekowe do celów farmaceutycznych, Suplementy diety 
z białek serwatkowych, Pieluszki dla niemowląt, Pielucho-
majtki dziecięce, Pieluchy papierowe, Chusteczki odkażają-
ce, Podkłady higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących 
matek, Sterylizowana wata, Wata do celów medycznych, 
Wata antyseptyczna, 10 Artykuły do karmienia i smoczki, 
Klipsy do smoczków, Urządzenia do karmienia piersią, Bu-
telki do karmienia, Uchwyty do butelek, Smoczki do butelek 
do karmienia, Smoczki uspokajające, Smoczki fizjologicz-
ne, Smoczki do karmienia niemowląt, Pojemniki na butelki 
do karmienia, Gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, 
Gryzaki pierścienie z grzechotką dla ząbkujących dzieci, Gry-
zaki na ząbkowanie, Gryzaki uspokajające, Futerały na butelki 
do karmienia niemowląt, Urządzenia do odciągania mleka 
z piersi, Kolektory laktacyjne, Osłonki laktacyjne do karmie-
nia, Aparatura medyczna i wyroby medyczne dla niemowląt, 
Termometry elektroniczne do użytku medycznego, Przeście-
radła dla niemowląt używane przy niekontrolowaniu czyn-
ności fizjologicznych dla dzieci, Części i elementy wszystkich 
powyższych towarów.

(210) 549926 (220) 2022 12 02
(731) FOODWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, ad-
ministracja i zarządzanie działalnością gospodarczą, admi-
nistrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie 
sprzedażą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące wytwarzania produktów, doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, 
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, informacje na temat sprzedaży produktów, negocjo-
wanie umów kupna i sprzedaży towarów, opracowywanie 
strategii przedsiębiorstw, organizacja działalności gospo-
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darczej, planowanie działalności gospodarczej, pozyskiwa-
nie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwa-
nie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, promocja 
sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, reklama 
i marketing, udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich dotyczących żywności lub napojów, udzielanie 
informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsump-
cyjnych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
usługi importowo-eksportowe, usługi konsultacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usłu-
gi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi reklamo-
we służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsa-
mości marki, usługi reklamowe w szczególności w zakresie 
promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie promocji 
napojów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, 
usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych pro-
duktów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suple-
mentami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z her-
batami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słody-
czy, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności 
towarów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi 
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie 
tworzenia marki, usługi wprowadzania produktów na rynek, 
usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie działalnością han-
dlową, zarządzanie procesami biznesowymi.

(210) 549957 (220) 2022 12 05
(731) WIELICKIE MANUFAKTURY GASTRONOMICZNE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wieliczka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELICKIE MANUFAKTURY GASTRONOMICZNE

(531) 25.01.25, 25.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Wyroby kulinarne przeznaczone do bezpo-
średniego spożycia z mięsa, drobiu, mleka, ryb, owoców, 
warzyw, Wędliny ze wszystkich rodzajów mięs, Drób, Mięso, 
Ekstrakty mięsne, Pasztety z mięs, drobiu i dziczyzny, Kon-

serwy mięsne, Smalec, Galaretki mięsne, Napoje mleczne lub 
z przewagą mleka, Produkty mleczne, Ryby, Przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby, konserwowane, suszone, goto-
wane, mrożone, marynowane, Sałatki owocowe i warzywne, 
Galaretki owocowe, Dżemy, Konfitury, Marmolada, Kompo-
ty, 30 Wyroby kulinarne przeznaczone do bezpośredniego 
spożycia z mąki (pierogi, kluski, naleśniki), Produkty na bazie 
mąki, w tym nie zawierające glutenu i niskobiałkowe, Maka-
rony, Mieszanki koncentratów do samodzielnego wypieku 
pieczywa, Wyroby piekarnicze, Pieczywo, Kanapki, Pizza, Wy-
roby cukiernicze: ciastka, wafle, Jadalne ozdoby do ciast, Sło-
dycze: praliny, cukierki, lizaki, czekolada, kremy czekoladowe, 
Lody, Herbata, kakao, kawa, napoje na bazie czekolady, Przy-
prawy, Sosy mięsne, Sosy do sałat, Cukier, Kasze, Ryż, Tapioka, 
Sago, Ocet, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Miód, Melasa 
(syropy), Keczup, Majonez, Musztarda, Dietetyczne produkty 
spożywcze, 32 Napoje bezalkoholowe, Soki warzywne, soki 
owocowe, Piwo, Preparaty do przygotowywania napojów, 
Bezalkoholowe preparaty do sporządzania likierów, Syropy 
do napojów, 33 Napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż artykułów 
spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków w tym 
przez Internet, administrowanie i zarządzanie centrami han-
dlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywko-
wo-rekreacyjnymi, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
prowadzenie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, 
doradztwo w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami 
handlowymi, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjono-
wania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie 
reklamy, promocji, marketingu, dystrybucja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, mate-
riałów drukowanych, próbek), usługi polegające na promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych, pokazy towarów, pokazy mody w ce-
lach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji 
importowo-eksportowych, publikowanie tekstów reklamo-
wych, prowadzenie komputerowych baz danych, wynaj-
mowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informa-
cji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz 
osób trzecich w sieciach komputerowych, prowadzenie 
reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą 
środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wy-
staw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez 
kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyceny 
dotyczące przedsięwzięć handlowych, gastronomicznych 
i hotelowych, Organizowanie losowania nagród w celach 
promocyjnych, Organizacja konkursów w celach reklamo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
dystrybucję kart rabatowych, Zarządzanie programami lo-
jalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi 
w zakresie kart lojalnościowych, Usługi programów lojalno-
ściowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub rekla-
mowych, Usługi klubów klienta dla celów handlowych, pro-
mocyjnych i/lub reklamowych, Wprowadzanie na rynek no-
wych produktów, Prowadzenie salonów samochodowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, administrowanie programami wy-
miany kulturalnej, edukacyjnej i z dziedziny rozrywki, admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych, dobór personelu, 41 Usługi w zakre-
sie edukacji, rekreacji, rozrywki, usługi salonów gier, kasyn, 
organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, organi-
zowanie i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych, 
muzycznych, artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, 
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plenerowych, festiwali, wszelkich form publicznych wystę-
pów i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym 
lub szkoleniowym, usługi salonów gier, kasyn, organizowa-
nie wystaw i targów z dziedziny kultury i edukacji, organiza-
cji pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, wykonywanie 
koncertów rozrywkowych, produkcja filmów i widowisk, 
impresariat muzyczny, usługi w zakresie rejestracji dźwięku 
i obrazu, usługi w zakresie organizowania, nagrywania, mon-
tażu i rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 
usługi wydawnicze, usługi obejmujące prowadzenie agencji 
artystycznej, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
usługi edukacyjne, organizowanie koncertów i tras koncerto-
wych, usługi w zakresie organizacji i obsługi dyskotek, kom-
ponowanie utworów muzycznych oraz tworzenie tekstów 
piosenek, i tekstów przedstawień, produkcja teledysków, 
prowadzenie studia nagrań, doradztwo muzyczne, doradz-
two zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia artystów 
muzyków, fotoreportaże, tworzenie choreografii, publikacje 
książek i tekstów o tematyce muzycznej, udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych dotyczących tematyki muzycznej, 
tworzenie scenariuszy, oprawa muzyczna w przedstawie-
niach teatralnych i widowiskowo-kabaretowych, informacja 
o imprezach artystycznych, organizowanie konkursów edu-
kacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie balów, imprez 
okolicznościowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
nagrywanie filmów na taśmach wideo i DVD, wypożycza-
nie instrumentów muzycznych, przedsprzedaż i rezerwacja 
biletów na imprezy festiwalowe, artystyczne, rozrywkowe, 
prezentacja dzieł sztuki, usługi galerii sztuki, udostępnianie 
obiektów i sprzętu na potrzeby prezentacji sztuki, organi-
zowanie pokazów mody, usługi reporterskie, prowadzenie 
wypożyczalni sprzętu sportowego, prowadzenie klubów 
fitness, prowadzenie portalu internetowego w zakresie 
sprzedaży usług o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, 
prowadzenie portalu informacyjnego w zakresie usług roz-
rywkowych, związanych z galeriami sztuki, muzeami, pro-
jekcjami filmowymi, wydarzeniami muzycznymi, udostęp-
nianie w internecie katalogów zawierających informacje 
o w/w wydarzeniach, doradztwo w zarządzaniu imprezami 
festiwalowymi, artystycznymi, rozrywkowymi, kulturalnymi, 
43 Hotele, motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punk-
ty gastronomiczne, rezerwacja noclegów w hotelach, pen-
sjonatach i innych podmiotach zajmujących się czasowym 
zakwaterowaniem, Usługi realizowane w gastronomii, Usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, Domy opieki dla osób 
w podeszłym wieku, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, 
szkolenia, Wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, Usługi cateringowe, opieka nad dziećmi 
podczas czasowej nieobecności rodziców.

(210) 550004 (220) 2022 12 07
(731) KLUB SPORTOWY GÓRNIK 09 MYSŁOWICE, 

Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) KOCINA
(510), (511) 6 Trofea z metali nieszlachetnych, Puchary wy-
konane z metali nieszlachetnych, Flagi metalowe, Chorą-
giewki z metalu (wiatrowskazy), Banery reklamowe meta-
lowe [konstrukcje], Tablice reklamowe [metalowe banery], 
Drobne wyroby metalowe, Statuetki i dzieła sztuki z metali 
nieszlachetnych, Dekoracje ścienne 3D wykonane z metali 
nieszlachetnych, Dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Fi-
gurki, statuetki z metali nieszlachetnych, Metalowe przed-
mioty artystyczne [z brązu], Modele samochodów [bibeloty] 

wykonane z metali nieszlachetnych, Ozdobne figurki do za-
bawy z metali nieszlachetnych, Ozdoby ścienne z metali nie-
szlachetnych, Rzeźbione dzieła sztuki z metali nieszlachet-
nych, Rzeźbione puchary pamiątkowe wykonane z metali 
nieszlachetnych, Rzeźby z metalu, Statuetki z metali nieszla-
chetnych, Wyroby artystyczne z metali nieszlachetnych, 
16 Albumy na monety, Papier i karton, Materiały do introli-
gatorstwa, Fotografie [wydrukowane], Piórniki, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Kalen-
darze, Pędzle, Pióra kulkowe, Ołówki, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Papier do pakowania 
prezentów, Karty na wymianę, Śliniaki papierowe, Serwetki 
stołowe papierowe, Chusteczki do nosa [papierowe], Cho-
rągiewki papierowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
Afisze, plakaty, Karty pocztowe, Druki, Publikacje drukowa-
ne, Fotografie, Papier listowy, Kleje do materiałów piśmien-
nych lub do celów domowych, Materiały przeznaczone dla 
artystów, Dekoracje z papieru [flagi], Proporczyki z papieru, 
Banery wystawowe wykonane z kartonu, Banery wystawo-
we z papieru, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Albumy fotogra-
ficzne i kolekcjonerskie, Artykuły do pisania i stemplowania, 
Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papie-
rowe, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do pisania, 
Banknoty pamiątkowe, Bilety, Bilety wstępu, Broszury, Certy-
fikaty drukowane, Drukowane nagrody, Drukowane progra-
my zajęć, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Druko-
wane ulotki informacyjne, Dyplomy drukowane, Emblematy 
papierowe, Girlandy papierowe, Identyfikatory [artykuły 
biurowe], Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały 
piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
Naklejki, Notatniki, Obrazy artystyczne, Plakaty reklamowe, 
Plakaty wykonane z papieru, Pocztówki, Podręczniki instruk-
tażowe do celów nauczania, Podręczniki komputerowe, 
Pojemniki na biurko, Prospekty, Przybory szkolne [artykuły 
piśmienne], Przybory do szkicowania, Publikacje edukacyjne, 
Reklamowe szyldy papierowe, Reklamy drukowane, Repro-
dukcje graficzne dzieł sztuki, Szyldy reklamowe z papieru lub 
z kartonu, Tabele wyników, Transparenty z papieru, Zakładki, 
Zeszyty, Znaczki, Materiały i środki dla artystów i do dekora-
cji, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Książki, gazety 
i periodyki, Czasopisma, Publikacje, Albumy, Mapy, Atlasy, 
Almanachy [roczniki], 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Odzież sportowa, 
Opaski na głowę, Skarpetki, Szaliki, Krawaty, Kostiumy kąpie-
lowe, Chustki na głowę, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarze-
nia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Organizacja, projektowanie i przeprowadzanie im-
prez, zawodów, turniejów i zajęć sportowych, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Usługi klubów sportowych, Usłu-
gi w zakresie organizowania, planowania i przeprowadzania 
kongresów, konferencji, zjazdów lub seminariów, Usługi re-
zerwacji biletów na imprezy sportowe, Usługi informacyjne 
w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, Organizacja 
rezerwacji biletów na imprezy sportowe, Świadczenie usług 
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia 
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, Informacja o edukacji, In-
formacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Wynaj-
mowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadionów, 
Wypożyczanie trybun głównych, Prowadzenie imprez edu-
kacyjnych i rekreacyjnych, Organizowanie rozrywki podczas 
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uroczystości weselnych, Rozrywka w postaci meczów piłkar-
skich, Organizowanie meczów piłki nożnej, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Usługi w zakresie organizo-
wania imprez piłkarskich, Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych, rozrywkowych lub edukacyjnych, Zapewnia-
nie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych on-
line, prowadzenie szkół piłkarskich, Publikowanie książek, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
Usługi w zakresie działalności wydawniczej, Edycja: książek, 
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, Do-
starczanie publikacji elektronicznych on-line, Organizowanie 
plebiscytów, Przyznawanie nagród, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Biura rezerwacji 
biletów koncertowych, Informacja o biletach na imprezy 
rozrywkowe, Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, Or-
ganizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne impre-
zy rozrywkowe, Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji 
biletów na imprezy, Usługi w zakresie nabywania biletów 
na imprezy sportowe, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Fankluby, Informacje o rekreacji, Obozy rekre-
acyjne, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Orga-
nizowanie fanklubów, Organizowanie festynów w celach 
rozrywkowych, Organizowanie gal, Organizowanie i prowa-
dzenie loterii, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Orga-
nizowanie konkursów, Organizowanie społecznych imprez 
sportowych i kulturalnych, Usługi rekreacyjne, Usługi w za-
kresie fanklubów, Fitness kluby, Udostępnianie klubowych 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla klubów sportowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie programów treningów z zakresu piłki nożnej, Orga-
nizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, Orga-
nizowanie, przygotowywanie i prowadzenie meczów piłki 
nożnej, Organizowanie zawodów piłki nożnej, Produkcja 
filmów na temat piłki nożnej, Organizowanie wystaw, aukcji 
w celach kulturalnych, sportowych, rozrywkowych lub edu-
kacyjnych, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), Usługi wydawnicze, Elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.

(210) 550180 (220) 2022 12 12
(731) Coöperatieve Rabobank U.A., Utrecht, NL
(540) (znak słowny)
(540) FOODBYTES
(510), (511) 42 Platforma jako usługa (PaaS), Utrzymywanie 
baz danych, Hosting baz danych, Hosting komputerowe-
go oprogramowania użytkowego w dziedzinie zarządza-
nia wiedzą do tworzenia baz do wyszukiwania informacji  
i danych.

(210) 550183 (220) 2022 12 12
(731) Coöperatieve Rabobank U.A., Utrecht, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Foodbytes

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 42 Platforma jako usługa (PaaS), Utrzymywanie 
baz danych, Hosting baz danych, Hosting komputerowego 
oprogramowania użytkowego w dziedzinie zarządzania wie-
dzą do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych.

(210) 550492 (220) 2022 12 16
(731) STRZELCZYK DAMIAN, Paradyż
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D dekers.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.16, 
26.04.01, 26.04.05, 26.11.01, 26.11.12

(510), (511) 12 Rowery, rowery trójkołowe, rowery elektrycz-
ne, skutery, skutery demontowane dla potrzeb ich trans-
portu, skutery z napędem elektrycznym, samochody z na-
pędem elektrycznym, ramy, karoserie oraz konstrukcje no-
śne rowerów, rowerów trójkołowych oraz skuterów, silniki 
do skuterów, silniki do rowerów, lokomotywy z napędem 
elektrycznym, motocykle trójkołowe, wózki inwalidzkie, wóz-
ki inwalidzkie z napędem elektrycznym.

(210) 550564 (220) 2022 12 20
(731) KARTAL ONUR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEVIR ÖRME

(531) 29.01.15, 26.05.04, 26.05.24, 27.05.01, 09.01.03, 09.01.06, 
09.01.08, 09.01.15, 25.07.01, 25.07.05, 24.07.03, 24.07.23, 
09.05.03

(510), (511) 25 Odzież, odzież damska, męska, młodzieżowa, 
dziecięca i niemowlęca, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, 
kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, 
dresy, buty sportowe, buty wizytowe, chusty, chustki, czap-
ki, ubrania dżersejowe, trykotaże, garnitury, kapelusze, stroje 
kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, 
marynarki, stroje do maskarady, mundury, odzież ze skóry, 
odzież z imitacji skóry, kapcie, okrycia wierzchnie, palta, pan-
tofle 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) 550677 (220) 2022 12 21
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(540) (znak słowny)
(540) Doogy szczęśliwy pies
(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) 550685 (220) 2022 12 21
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(540) (znak słowny)
(540) cukiernia smaków
(510), (511) 29 Galaretki, galaretki owocowe, galaretki 
w proszku, żelatyna do celów spożywczych, kisiel, konfitu-
ry, dżemy, marmolada, konserwy owocowe, owoce kandy-
zowane, przeciery owocowe i warzywne, sałatki z owoców, 
sałatki owocowe i warzywne, 30 Budynie w proszku, kisiele 
w proszku, desery w proszku, wyroby cukiernicze, wyroby 
piekarnicze, wyroby cukiernicze i słodycze, lody i desery lo-
dowe, drożdże, proszki do pieczenia, cukier waniliowy, soda 
oczyszczona, preparaty aromatyczne, esencje spożywcze, 
Preparaty zbożowe, płatki ze zbóż, płatki zbożowe suszo-
ne, Zagęszczacze warzywne, zagęszczacze stosowane przy 
gotowaniu produktów spożywczych, musztarda, ocet, octy 
smakowe, majonez, keczupy, chrzany, sosy spożywcze, sosy 
do sałat, dressingi, sosy winegret, sosy sproszkowane.

(210) 550760 (220) 2022 12 27
(731) VOXNET TER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zabrze

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

(531) 24.17.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy nawigacyjne, Aplikacje 
komputerowe do pobrania, Oprogramowanie komputero-
we do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów do-
stępowych, Aplikacja mobilna do okazjonalnego przewozu 
osób, umożliwiająca ustalanie trasy przewozu, rezerwację 
miejsc, dystrybucję biletów, 35 Administrowanie kontami 
użytkowników za pomocą aplikacji służącej do organizacji 
okazjonalnego przewozu osób, planowania podróży, dys-
trybucji i sprzedaży biletów, Zarządzanie danymi pasażerów 
i historią transakcji, Dystrybucja/zakup biletów pasażerskich 
za pomocą aplikacji mobilnej, 36 Zarządzanie płatnościami, 
39 Dostarczanie biletów w celu umożliwienia ich posiada-
czom podróży, Usługi w zakresie okazjonalnego transportu 
osób, dokonywanie rezerwacji miejsc i planowanie podróży.

(210) 550878 (220) 2022 12 29
(731) JINKO SOLAR CO., LTD., Shangrao City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIGER Pro

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Płytki dla układów scalonych, Płyty słoneczne, 
Falowniki fotowoltaiczne, Przemienniki [inwertory] do do-
staw energii elektrycznej, Panele słoneczne, Panele słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, Komórki fotowolta-
iczne, Ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, Baterie 

słoneczne, Ogniwa słoneczne, Ogniwa słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Moduły fotowoltaiczne, Mo-
duły słoneczne, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształca-
nia promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej.

(210) 550901 (220) 2022 10 18
(731) GRUPA INFOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DK smart design

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Wzory pism, plany, podręczniki, prospekty, 
nuty, rysunki, śpiewniki, zakładki do książek, mapy, matryce 
drukarskie, obwoluty, wykroje do wykonywania odzieży, pa-
pier do pakowania, albumy, almanachy, broszury, czcionki 
drukarskie, czasopisma, folie z tworzyw sztucznych do pako-
wania, fotografie, gazety, kalendarze, karty pocztowe i do gry, 
książki, obrazy, opakowania kartonowe, modele papierowe, 
materiały do modelowania, okładki, notesy, 40 Usługi poli-
graficzne, 41 Usługi wydawnicze, 42 Usługi w zakresie pro-
jektowania graficznego.

(210) 550919 (220) 2023 01 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) (znak słowny)
(540) Melsomnix PR
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, 
Witaminy, minerały zawarte w tej klasie, Mineralne dodatki 
do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Para-
farmaceutyki, Suplementy diety, Dietetyczne środki spo-
żywcze, Substancje dietetyczne, Preparaty ziołowe, Zioła 
lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Biologiczne preparaty do celów medycznych, 
Odczynniki biologiczne do celów medycznych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki, Surowi-
ce, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Środki i mate-
riały dentystyczne, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla nie-
mowląt, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, 
Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki 
lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, Zioła, Napary 
lecznicze, Leki wzmacniające, Sulfonamidy [leki], Leki zioło-
we, Leki dla ludzi.

(210) 550963 (220) 2022 12 30
(731) ŻOCHOWSKI PAWEŁ SKLEP ZOOLOGICZNO- 

-WĘDKARSKI KOLIBER, Serock
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AS AS NATURE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla 
psów, Karma dla kotów, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa 
karm dla zwierząt domowych, karm dla psów, karm dla ko-
tów, Sprzedaż online karm dla zwierząt domowych, karm dla 
psów, karm dla kotów.

(210) 550965 (220) 2023 01 02
(731) Intel Corporation, Santa Clara, US
(540) (znak słowny)
(540) FOVEROS
(510), (511) 9 Sprzęt komputerowy, Półprzewodniki, Płytki 
krzemowe, Płytki półprzewodnikowe, Układy scalone, Ukła-
dy scalone zawierające kompletny system elektroniczny  
SoC - System on a Chip], Krzemowe układy scalone,  
40 Produkcja na zamówienie półprzewodników, płytek 
i układów scalonych, Pakowanie na zamówienie półprze-
wodników, płytek i układów scalonych, Produkcja i montaż 
sprzętu komputerowego, komponentów elektronicznych, 
półprzewodników, procesorów, płytek i układów scalonych, 
42 Projektowanie i rozwijanie półprzewodników, sprzętu 
komputerowego, układów scalonych, Usługi badawcze, 
projektowe i rozwojowe w dziedzinie technologii półprze-
wodników, procesorów, komponentów komunikacyjnych 
i elektronicznych, Doradztwo technologiczne związane 
z rozwojem półprzewodników, układów scalonych i płytek, 
Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania i rozwo-
ju sprzętu komputerowego oraz układów scalonych.

(210) 551012 (220) 2023 01 03
(731) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI PAWEŁ 

ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) SULPRONE
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy, Chemikalia 
do stosowania w pestycydach, Chemikalia do użytku w lecze-
niu szkód ekologicznych u roślin, Dodatki chemiczne do fun-
gicydów, Produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób 
roślin, Dodatki glebowe, Fosforany [nawozy], Materiały po-
prawiające kondycję gleby, Naturalne i syntetyczne czynniki 
wspomagające wzrost roślin, Podłoża hodowlane, Odżywki 
dla roślin, Preparaty do wzmacniania roślin, Preparaty do regu-
lacji wzrostu roślin, regulatory wzrostu roślin, Preparaty do na-
wożenia gleby, Preparaty bakteryjne do celów rolniczych, 
Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, 
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Produk-
ty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, Produkty 
chemiczne do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych, 
Produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, Środki zabez-
pieczające dla roślin, Środki zwiększające plony upraw, Zapra-
wy do nasion, Chemiczne środki wspomagające do użytku 
w rolnictwie, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów 
naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Mieszanki 

substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wyko-
rzystania jako nawozy rolnicze, Detergenty przeznaczone dla 
procesów produkcyjnych i przemysłu, Mieszaniny chemiczne 
i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, Pod-
łoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rol-
nictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Aktywatory kompostu, Bio-
logiczne nawozy azotowe, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w leśnictwie, Mieszanki nawozów o spowolnionym 
uwalnianiu, Mieszanki do sadzenia w doniczkach, Preparaty 
bakteriologiczne do użytku w leśnictwie, Preparaty bakteriolo-
giczne do użytku w ogrodnictwie, Preparaty bakteriologiczne 
do użytku w rolnictwie, Preparaty chemiczne do obróbki gle-
by, Środki poprawiające glebę, Środki owadobójcze (Dodatki 
chemiczne do -), Środki ochrony roślin przeciw patogenom, 
Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produk-
tów rolnych, Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu 
produktów rolnych, Środki do regulacji wzrostu roślin z mi-
kroorganizmami, Środki do ochrony nasion, Środki chemicz-
ne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki 
ulepszające glebę, Środki zwiększające plony warzyw, Środki 
stymulujące wzrost [inne niż do celów medycznych lub wete-
rynaryjnych], Substancje do uzdatniania gleby [inne niż do wy-
jaławiania], Substancje do uprawy bezglebowej [rolnictwo], 
Substancje do stabilizowania ziemi, Substancje do regulacji 
wzrostu roślin, Substancje do poprawy stanu gleby, Substan-
cje do pobudzania wzrostu roślin, Substancje, materiały i pre-
paraty chemiczne oraz surowce naturalne, 5 Środki do tępie-
nia szkodników, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy, Preparaty 
do niszczenia szkodników, Środki owadobójcze, Insektycydy 
do użytku domowego, Insektycydy do użytku w rolnictwie, 
Środki algobójcze, Trucizny, Preparaty przeciwpasożytnicze, 
Biocydy, Fumiganty, Larwicydy, Kadzidełka do odstraszania 
owadów, Lepy na muchy, Paski pokryte klejem do stoso-
wania przeciwko robactwu, Spraye przeciw owadom, Za-
wieszki odstraszające owady, Chusteczki nasączone środ-
kiem odstraszającym owady, Preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Biopestycydy 
rolnicze, Pestycydy rolnicze, Nematocydy, Moluskocydy, 
Płyn odstraszający muchy, Preparaty hamujące rozwój larw, 
Preparaty do usuwania alg, Środki do zwalczania robactwa, 
Preparaty do odstraszania robactwa, Preparaty do kontroli 
insektów, Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Środki 
do odstraszania ptaków, Środki do mycia zwierząt [insektycy-
dy], Regulatory wzrostu owadów [IGR], Środki chemiczne dla 
leśnictwa [przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne dla leśnic-
twa [insektycydy], Środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], 
Środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], Środki chemicz-
ne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, 
Środki wabiące owady, Środki przeciwko gryzoniom, Środki 
przeciw roztoczom, Środki odstraszające zwierzęta, Trociczki 
do odymiania, Detergenty bakteriobójcze, Preparaty do dez-
odoryzacji i oczyszczania powietrza, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Mydła i deter-
genty lecznicze i odkażające, Substancje chłonne do higieny 
osobistej, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(210) 551129 (220) 2023 01 09
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) SIMETIGAST
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi, Wyroby medyczne przeciw wzdęciom, Wy-
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roby medyczne stosowane w zaburzeniach żołądkowo-jeli-
towych, Preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilak-
tycznie i do celów leczniczych, Wyroby medyczne do celów 
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, 
żeli, proszków, pianek, aerozoli, sprayów, kropli, plastrów, sy-
ropów, emulsji lub zawiesin.

(210) 551190 (220) 2023 01 10
(731) WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMAL SYSTEM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 6 Przesuwne wyroby stolarki metalowej i alu-
miniowej, Ścianki działowe metalowe, Przesuwne ścianki 
działowe metalowe, Ściany przeciwpożarowe metalowe, 
Ściany mobilne metalowe, 19 Przesuwne wyroby stolarki 
niemetalowej, Ścianki działowe niemetalowe, Przesuwne 
ścianki działowe niemetalowe, Ściany przeciwpożarowe 
niemetalowe, Ściany mobilne niemetalowe, 24 Materiały 
tkane do użytku w produkcji odzieży używanej w czystych 
pomieszczeniach typu clean room, 42 Laboratoria chemicz-
ne, Laboratoria optyczne, Laboratoria naukowe, Laboratoria 
badawcze, Laboratoria medyczne.

(210) 551205 (220) 2023 01 10
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESKIDZKI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, 
margaryna, Oleje i tłuszcze jadalne, Rafinowane tłuszcze 
roślinne, Nabiał i substytuty nabiału, Przetworzone owo-
ce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, Cukry, naturalne słodziki, polewy cu-
kiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Sól, przyprawy i do-
datki smakowe, Dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie 
oleju i mąki.

(210) 551299 (220) 2023 01 12
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) EPILANTIN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, 
drażetek, płynów, syropów, proszków, Leki, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowa-
ne w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne w postaci 
tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, Leki dla 
ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów 

farmaceutycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, 
Tabletki do celów farmaceutycznych, Tabletki powlekane 
do celów farmaceutycznych.

(210) 551319 (220) 2023 01 13
(731) BADURA KRZYSZTOF ENOVEY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Akademia UXUI

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Publikacje edukacyjne, Podręczniki, Pod-
ręczniki instruktażowe, Podręczniki edukacyjne, Podręczniki 
użytkownika, Podręczniki instruktażowe do celów nauczania, 
Książki, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Drukowane ma-
teriały edukacyjne, Drukowane materiały szkoleniowe, Dru-
kowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, 
41 Kursy szkoleniowe, Usługi szkolenia zawodowego, Naucza-
nie i szkolenia, Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, 
Szkolenia dla dorosłych, Szkolenie i instruktaż, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Warsztaty w celach szkoleniowych, 
Organizowanie warsztatów, Usługi kształcenia praktycznego, 
Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Publiko-
wanie podręczników szkoleniowych, Opracowywanie pod-
ręczników edukacyjnych, Trening umiejętności zawodowych, 
Akredytacja kompetencji zawodowych, Zapewnianie szkoleń 
doskonalenia umiejętności zawodowych, Organizowanie kon-
ferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawo-
dowych, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń 
zawodowych, Organizowanie warsztatów zawodowych i kur-
sów szkoleniowych, Usługi edukacyjne związane ze szkolenia-
mi zawodowymi, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Publikowanie czasopism, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, Szkolenie związane z karierą zawodową, Informacje 
dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowe-
go (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Szkolenia bizne-
sowe, Szkolenia w zakresie projektowania, Kursy edukacyjne 
dotyczące projektowania, Organizowanie kursów szkolenio-
wych związanych z projektowaniem, Usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące audytu, Przekazywanie wiedzy bizneso-
wej i know-how [szkolenie], Usługi mentoringu biznesowego, 
42 Audyt jakości, Analiza i ocena dotycząca opracowywania 
produktów, Analiza projektu produktu, Certyfikacja [kontrola 
jakości], Kontrola jakości towarów i usług, Doradztwo projekto-
we, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Projek-
towanie graficzne, Projektowanie stron internetowych, Usługi 
graficzne, Usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, 
Projektowanie wizualne.

(210) 551325 (220) 2023 01 13
 (310) 018733834 (320) 2022 07 14 (330) EM
(731) SZLENDAK ZENON FRYZOPOL, Klembów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIS by Szlendak

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, w tym: balsamy, maski, fluidy, kremy, 
żele, pasty, odżywki, płukanki, pianki, lotiony, woski, brylanty-
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ny, oliwki i jedwabie, Rozjaśniacze i nabłyszczacze do włosów, 
Szampony, farby i lakiery do włosów, w tym szampony, farby 
i lakiery koloryzujące, Płyny do trwałej ondulacji, Utrwalacze 
do trwałej ondulacji, Woda utleniona w kremie, 35 Usługi 
w zakresie zarządzania i administrowania przedsiębiorstwami 
produkcyjnymi, Usługi w zakresie zarządzania i administrowa-
nia przedsiębiorstwami handlowymi, Usługi w zakresie sprze-
daży hurtowej i detalicznej, w tym także prowadzonej przez 
Internet, w odniesieniu do następujących towarów: kosmety-
ki, kosmetyki nielecznicze, preparaty do pielęgnacji włosów, 
w tym: balsamy, maski, fluidy, kremy, żele, pasty, odżywki, płu-
kanki, pianki, lotiony, woski, brylantyny, oliwki i jedwabie, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także 
prowadzonej przez Internet, w odniesieniu do następujących 
towarów: rozjaśniacze i nabłyszczacze do włosów, szampo-
ny, farby i lakiery do włosów, w tym szampony, farby i lakiery 
koloryzujące, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicz-
nej, w tym także prowadzonej przez Internet, w odniesieniu 
do następujących towarów: płyny do trwałej ondulacji, utrwa-
lacze do trwałej ondulacji, woda utleniona w kremie, Usługi 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świad-
czone za pośrednictwem radia, telewizji i prasy, Usługi w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone 
z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag 
i transparentów, Usługi w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem Internetu, 
sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci 
umożliwiających komunikację pomiędzy różnymi urządze-
niami elektronicznymi, Usługi w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem portali 
internetowych, Usługi polegające na dostarczaniu informacji 
o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym i mar-
ketingowym, świadczone za pomocą portali internetowych 
i mediów społecznościowych, Usługi public relations, Usługi 
w zakresie opracowywania i publikowania tekstów i materia-
łów promocyjnych i reklamowych, Usługi w zakresie rozpo-
wszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych w po-
staci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, Usługi 
w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, festynów, 
targów, pokazów, zawodów i konkursów w celach reklamo-
wych i promocyjnych, Usługi w zakresie badania rynku i opinii 
publicznej, Usługi w zakresie rynkowych badań statystycz-
nych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich 
wymienionych wyżej usług.

(210) 551354 (220) 2023 01 16
(731) KARYŚ VIOLETTA GABINET NEUROPSYCHOTERAPII, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA PSYCHOBIOLOGII ZDROWIA

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 05.05.02, 05.05.20, 24.03.07, 
25.01.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.22, 29.01.02, 29.01.11

(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Treści do pobrania i utrwalone na nośnikach, Muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obra-
zowych utrwalone na nośnikach, Czasopisma elektronicz-
ne, E-booki, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,  
Filmy do pobrania, Grafiki komputerowe do pobrania, Książ-
ki audio, Książki dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do pobrania, 
Nagrania audio i wideo, Podcasty, Publikacje elektroniczne, 
16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposa-
żenie edukacyjne, Artykuły do pisania i stemplowania, Dru-
kowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, 
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Kalendarze, Notatniki [notesy], 21 Zastawa stołowa, przybo-
ry kuchenne i pojemniki, Butelki na wodę, Butelki do picia,  
Butelki na wodę ze stali nierdzewnej, do wielokrotnego użyt-
ku, Kubki termiczne, Naczynia do napojów, Szklanki [naczynia 
do picia], Filiżanki i kubki, 28 Gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Gry 
planszowe i urządzenia do hazardu, Karty do gry i gry w karty, 
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Mul-
timedialne wydania publikacji elektronicznych, Pisanie i pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja 
broszur, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, 
Publikacja kalendarzy, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, Akademie, Badania edukacyjne, Co-
aching w zakresie życia osobistego [life coaching], Doradztwo 
w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie sprawności fizycz-
nej, Edukacja, Kursy szkoleniowe, Nauczanie w dziedzinie me-
dycyny, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, 
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja kon-
ferencji edukacyjnych, Organizacja warsztatów i seminariów, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie semina-
riów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, 
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 
44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi me-
dyczne, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie żywienia 
i odżywiania, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, 
Ochrona zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, Terapia 
zajęciowa i rehabilitacja, Udzielanie informacji zdrowotnej, 
Usługi klinik zdrowia, Usługi terapii autogenicznej, Doradz-
two dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości 
medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego le-
czenia dolegliwości medycznych, Doradztwo psychologicz-
ne, Doradztwo związane z psychologią integralną, Leczenie 
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Psychoterapia, 
Psychoterapia holistyczna, Usługi w zakresie ocen i badań psy-
chologicznych.

(210) 551377 (220) 2023 01 16
(731) SZYCA MATEUSZ, Police
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Healthy&Happy

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.13, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 5 Suplementy diety.
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(210) 551441 (220) 2023 01 17
(731) MILLARDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 01.01.03, 01.01.09, 26.11.05, 26.11.13
(510), (511) 9 Treści do pobrania i utrwalone na nośnikach, 
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Dane zapisane 
elektronicznie z Internetu, Dyski optyczne zapisane, Dane 
zapisane magnetycznie, Elektroniczne tablice z rozkładami, 
Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Hologramy, 
Nagrane dyski kompaktowe, Nagrane magnetyczne nośniki 
danych, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrania 
magnetyczne, Pliki multimedialne do pobrania, Taśmy z na-
graniami, Wstępnie nagrane dyski, Wstępnie nagrane dyski 
kompaktowe, Wstępnie nagrane płyty, Zapisane pliki da-
nych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów interneto-
wych, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i roz-
szerzonej, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kon-
troli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, Oprogra-
mowanie, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie użytko-
we, Elektroniczne kupony loteryjne, Freeware [oprogramo-
wanie darmowe], Interaktywne multimedialne programy 
komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputero-
we, Kodowane programy, Programy komputerowe nagrane, 
Nagrane programy komputerowe, Oprogramowanie do gier 
do użytku z komputerami, Oprogramowanie do gier kompu-
terowych i elektronicznych, Oprogramowanie do gier kom-
puterowych do użycia w urządzeniach mobilnych, Oprogra-
mowanie do pobrania, Oprogramowanie do pobrania z In-
ternetu, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowa-
nie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowa-
nie sprzętowe, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji 
do analizy, Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie 
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do telewizo-
rów, Oprogramowanie do wtyczek [plug-in], Oprogramowa-
nie gier elektronicznych, Oprogramowanie gier komputero-
wych rozrywkowych, Oprogramowanie i aplikacje do urzą-
dzeń przenośnych, Oprogramowanie informatyczne do tele-
fonów komórkowych, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, 
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie kompu-
terowe do pobrania z globalnych, komputerowych sieci in-
formacyjnych, Oprogramowanie pośredniczące, Platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
nia, Platformy oprogramowania komputerowego, Pobieral-
ne oprogramowanie do uzyskiwania zdalnego dostępu 
do komputera i sterowania nim, Programy do gier elektro-
nicznych, Programy do gier komputerowych [oprogramo-
wanie], Programy do przetwarzania danych, Programy kom-
puterowe, Programy komputerowe do gier, Programy kom-
puterowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, 
Programy na smartfony, Wbudowane oprogramowanie, Za-
pisane oprogramowanie komputerowe, Zintegrowane pa-
kiety oprogramowania, Zdrapki elektroniczne, Muzyka, filmy 
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obra-
zowych utrwalone na nośnikach, Animowane filmy rysunko-
we w postaci filmów kinematograficznych, Dyski optyczne 
z muzyką, Dzwonki do pobierania do telefonów komórko-
wych, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, 
Dzwonki telefoniczne [do pobierania], E-booki, Edukacyjne 

materiały na zajęcia, do pobrania, Filmy animowane, Filmy 
do pobrania, Filmy rysunkowe animowane, Filmy rysunkowe 
animowane do pobrania, Filmy wideo, Grafika do pobrania 
do telefonów komórkowych, Grafiki komputerowe do po-
brania, Interaktywne płyty DVD, Kinematograficzne filmy, 
Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne 
do pobrania, Książki w formacie cyfrowym do pobierania 
z Internetu, Książki zapisane na płytach, Książki zapisane 
na taśmach, Kupony mobilne do pobrania, Media do pobie-
rania, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa 
do pobrania, Nagrane filmy, Nagrane kasety wideo z kre-
skówkami, Nagrane płyty CD ROM, Nagrane płyty DVD,  
Nagrane płyty VCD, Nagrane taśmy audio niemuzyczne,  
Nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi,  
Nagrania audio, Nagrania muzyczne, Nagrania multimedial-
ne, Nagrania audio i wideo, Nagrania wideo, Plakaty do po-
brania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do po-
bierania, Pobieralne broszury elektroniczne, Podcasty, Pod-
casty do pobrania, Powieści graficzne do pobrania, Publika-
cje elektroniczne, Serie książek dla dzieci do pobrania, Serie 
muzycznych nagrań dźwiękowych, Videocasty, Wzory pro-
jektów graficznych do pobrania, Urządzenia technologii  
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficz-
ne, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Deko-
dery, Elektroniczne notatniki, Elektroniczne organizery oso-
biste, Elektroniczne organizery, Elektroniczne terminarze 
osobiste, Etui na telefony komórkowe, Futerały na elektro-
niczne notesy, Klawiatury, Klawiatury bezprzewodowe,  
Kodery, Monitory do noszenia na ciele lub w ubraniach, Mul-
tipleksery, Notesy elektroniczne, Notatniki [elektroniczne], 
Pióra magneto-optyczne, Terminale multimedialne, Sprzęt 
do magazynowania danych, Urządzenia do nagrywania, 
Urządzenia do pamiętania danych, Urządzenia i przyrządy 
radiowe, Urządzenia nagrywające, Urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, Sprzęt do komunikacji, Sprzęt 
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mecha-
niczne), Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządze-
nia do kopiowania, Urządzenia do transmisji obrazu, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Komputery i sprzęt kompute-
rowy, Etui do tabletów, Futerały na komputery przenośne, 
Futerały na laptopy, Futerały na tablety, Futerały przystoso-
wane do notebooków, Futerały przystosowane do kompu-
terów typu netbook, Interaktywne systemy komputerowe, 
Komputer tablet, Komputerowe ekrany dotykowe, Kompute-
rowe stacje dokujące, Komputerowe stacje robocze, Kompu-
terowe urządzenia do programowania, Komputery, Kompu-
tery cienki klient, Komputery do nawigacji samochodowej, 
Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, Kompute-
ry do użycia z rowerami, Komputery kieszonkowe do robie-
nia notatek, Komputery kwantowe, Komputery łącznościo-
we, Komputery osobiste, Laptopy hybrydowe, Mikrokompu-
tery, Minikomputery, Netbooki [komputery], Okulary inteli-
gentne, Osłony na klawiatury komputerowe, Podręczne 
komputery, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, 
Serwery internetowe, Serwery komputerowe, Serwery pli-
ków, Serwery w chmurze, Sprzęt komputerowy, Sprzęt kom-
puterowy [hardware], Stacje dokujące do laptopów, Stacje 
dokujące do tabletów, Stojaki na sprzęt komputerowy, Syste-
my komputerowe, Tablety, Tablety cyfrowe, Tablety graficz-
ne, Torby do noszenia komputerów, Urządzenia komputero-
we do noszenia na nadgarstku, Urządzenia mikrokomputero-
we, 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły 
do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplo-
wania, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały 
drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, 
plakaty, Aktówki [artykuły biurowe], Arkusze informacyjne, 
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Aplikacje w postaci kalkomanii, Arkusze papieru [artykuły pa-
piernicze], Albumy dla niemowląt, Biuletyny informacyjne, 
Biuletyny w dziedzinie gier, Czasopisma branżowe, Czasopi-
sma fachowe, Czasopisma o tematyce ogólnej, Drukowane 
książki z nutami, Gazety, Historyjki obrazkowe w gazetach 
[materiały drukowane], Ilustrowane albumy, Komiksy, Komik-
sy [książki], Książeczki urodzinowe, Książeczki z opowiadania-
mi dla dzieci, Książki, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z ele-
mentem audio, Książki do malowania, Książki do rysowania, 
Książki fantasy, Książki z grafiką, Książki z obrazkami, Książki 
z opowiadaniami, Książki z rozkładanymi obrazkami, Książki 
z zadaniami dla dzieci, Książki z zasadami do gier, Notesy 
na zapiski, Obwoluty książek, Obwoluty papierowe na książ-
ki, Okładki książkowe, Opakowania książek, Papier na oprawy 
książek, Periodyki, Podręczniki, Poradniki [podręczniki],  
Powieści, Powieści graficzne, Przewodniki, Rękopisy książek, 
Serie książek niebeletrystycznych, Serie książek beletrystycz-
nych, Serie książek ze wskazówkami do gier wideo, Zakładki 
do stron, Zeszyty ćwiczeń, Zeszyty do ćwiczeń, Znaczki, 
Zszywacze, Zeszyty, Zestawy na biurko, Zdjęcia szkolne,  
Zawieszki tekturowe, Zawiadomienia, Zaproszenia, Zakreśla-
cze, Zakładki indeksujące, Zakładki do książek, nie z metali 
szlachetnych, Zakładki papierowe do książek, Zakładki samo-
przylepne, Wzory papierowe, Zakładki, Zakładki do książek, 
Zaczepy do kart indeksowych, Transparenty z papieru, Ulotki, 
Wizytówki, Teczki papierowe, Temperówki, Terminarze, Tatu-
aże zmywalne, Teczki [artykuły biurowe], Tatuaże usuwalne 
[kalkomanie], Tablice na notatki, Tace na pióra i długopisy, 
Tacki biurkowe, Taśma klejąca, Suszki do piór, Suche kalkoma-
nie, Szablony [artykuły piśmienne], Szare koperty, Szkice, 
Szkicowniki, Szkolne zeszyty, Szpilki [artykuły papiernicze], 
Szyldy z papieru lub z kartonu, Stojaki na dokumenty, Skoro-
szyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Skorowidze, indeksy, 
Reprodukcje graficzne, Rozszywacze, Samoprzylepne ety-
kiety drukowane, Segregatory, Samoprzylepne papierowe 
ozdoby na ściany, Przykładnice [do rysowania], Przykładnice 
kreślarskie, Przylepne kartki na notatki, Przyrządy do rysowa-
nia, Publikacje edukacyjne, Pudełka na artykuły piśmienne, 
Ramki passe-partout do zdjęć, Raporty, Reklamy drukowane, 
Programy komputerowe w formie drukowanej, Prospekty, 
Proporczyki z papieru, Przegródki, Przekładki do dokumen-
tów, Przekładki do zeszytów, Przewodniki drukowane, Prze-
źrocza, Przyborniki biurkowe, Przyborniki na biurko, Przybory 
do szkicowania, Przyciski do papieru, Przykładnice, Przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], Podręczniki użytkownika, Pod-
stawki do długopisów i ołówków, Podstawki na korespon-
dencję, Pojemniki na biurko, Programy drukowane, Podkład-
ka na biurko, Podpórki do książek, Podręczniki edukacyjne, 
Plakaty reklamowe, Plany, Plastikowe folie do rzutników, 
Pocztówki, Pinezki, Pieczątki biurowe, Pisaki do kaligrafii, Pisa-
ki kolorowe, Papier firmowy, Papier listowy, Ozdoby papiero-
we na przyjęcia, Palety kolorów, Pamiętniki, dzienniki, Pape-
teria zapachowa, Papier do drukarek laserowych, Papier 
do etykietowania, Papier do owijania książek, Okładki na ze-
szyty ćwiczeń, Okładki notatników, Ołówki kolorowe, Okład-
ki, obwoluty [artykuły papiernicze], Oprawione plakaty, 
Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Oprawki na znaczki, Oprawy 
do obrazów, Organizery do użytku biurowego, Organizery 
kieszonkowe, Organizery na biurko, Organizery osobiste, No-
żyki do otwierania listów, Nuty na fortepian, drukowane, Ob-
razy artystyczne, Obwoluty na dokumenty, Odbitki, Naklejki 
[kalkomanie], Nalepki, Nawilżacze [artykuły biurowe], Notat-
niki, Notatniki [notesy], Notesy, Noże do papieru [artykuły 
biurowe], Markery, pisaki, Markery z farbą, Materiały do pisa-
nia, Materiały piśmienne, Maty na biurko, Monografie, Nadru-
ki, Naklejki, Liniały, Linijki, Markery do dokumentów, Litery 
samoprzylepne, Krzywiki, Krzyżówki, Książeczki do koloro-

wania, Kreda, Kostki do notowania, Kosze biurkowe na akce-
soria biurkowe, Kolaże, Kołonotatniki, Kolorowe długopisy, 
Kolorowe ołówki grafitowe, Koperty, Korektory w taśmie  
[artykuły biurowe], Karykatury, Kasetki na biurko na materiały 
biurowe [artykuły biurowe], Katalogi, Kątomierze do stoso-
wania jako przyrządy do rysowania, Kieszonkowe notesy, Kla-
merki, klipsy do papieru, Klamry do papieru, Karty czyste, 
Karty do kolekcjonowania, Karty obrazkowe, Karty z pytania-
mi, Kartki do korespondencji, Kartki do notowania, Kartki mo-
tywacyjne, Kartki okolicznościowe, Kalendarze, Kalka kreślar-
ska, Kalkomanie 3D do stosowania na każdej powierzchni, 
Kalkomanie prasowanki, Girlandy papierowe, Reprodukcje 
graficzne, Historyjki obrazkowe, Horoskopy drukowane, 
Identyfikatory [artykuły biurowe], Indeksy, skorowidze, Ety-
kiety z papieru lub kartonu, Etykiety przylepne z papieru, 
Fiszki, Flamastry zakreślacze, Folie klejące do artykułów pa-
pierniczych, Formularze [blankiety, druki], Fotografie, Futera-
ły na mapy, Ekierki, Elektryczne dziurkacze, Etui do notatni-
ków, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etui na przy-
bory do pisania, Etykietki na prezenty, Etykiety nie z materia-
łu tekstylnego, Drukowane wzory, Drukowany materiał pro-
mocyjny, Dyplomy drukowane, Dzienniki, Drukowane mate-
riały dydaktyczne, Drukowane materiały ilustracyjne, Druko-
wane materiały piśmienne, Drukowane materiały szkolenio-
we, Drukowane nagrody, Druki, Chorągiewki papierowe, 
Cyrkle, Czyste dzienniki, Czyste flipcharty, Czyste papierowe 
zeszyty, Dekoracje z papieru [flagi], Dekoracyjne naklejki 
na kaski, Dekoracyjne ozdoby do ołówków, Diagramy kołowe 
obrotowe, Długopisy kolorowe, Bloczki notatnikowe, Bloki 
do pisania, Bloki listowe, Bloki papierowe, Broszury, Artykuły 
biurowe, Atrament, Artykuły papiernicze do pisania, Artykuły 
papiernicze na przyjęcia, Banery wystawowe z papieru, 
Banknoty pamiątkowe, Biurowe artykuły papiernicze, Bloczki 
do notowania, Bloczki do pisania, 25 Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, 
Berety, Chustki na głowę, Chusty [odzież], Czapeczki na przy-
jęcia [odzież], Czapki bez daszków, Czapki i czapeczki sporto-
we, Czapki dziane, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakry-
cia głowy], Daszki, Czapki z daszkiem, Daszki przeciwsłonecz-
ne, Kapelusze, Kapelusze plażowe, Kaptury, Kaszkiety, Komi-
niarki, Maseczki na twarz [odzież], nie do celów medycznych 
lub sanitarnych, Maski na oczy do spania, Mufki, Mycki, piuski, 
Nakrycia głowy dla dzieci, Opaski na głowę, Okrycia głowy 
z daszkiem, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Woalki, 
welony, Toczki [kapelusze], Szkockie berety, Szlafmyce, Ter-
moaktywne nakrycia głowy, Balerinki [obuwie], Botki, Baletki, 
Buty dziecięce, Buty gimnastyczne, Buty do tańca, Buty wsu-
wane, Buty za kostkę, Espadryle, Gumowce, Getry [ochrania-
cze] zakładane na buty, Japonki, Kalosze [obuwie], Mokasyny, 
Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie 
damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie męskie i damskie, Obu-
wie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Odzież gimna-
styczna, Odzież treningowa, Pantofle domowe, Pantofle ką-
pielowe, Sandały, Śniegowce, Tenisówki, Wodery, Bielizna 
osobista i nocna, Akcesoria na szyję, Bermudy, Apaszki, Arty-
kuły odzieżowe do użytku teatralnego, Bezrękawniki, Bikini, 
Blezery, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, 
Bluzy z kapturem, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Boa, Bo-
jówki, Bolerka, Bryczesy, Chustki [apaszki], Chusteczki do kie-
szonki piersiowej [poszetki], Chusty plażowe, Długie kurtki, 
Dresy wiatroszczelne, Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie 
spodnie, Fartuchy, Fartuszki, Gabardyna [odzież], Garnitury, 
Getry, Golfy, Kaftany, Kamizelki, Kąpielówki, Kąpielowe ko-
stiumy, Kimona, Kilty, Kolanówki, Kombinezony, Komplety 
do biegania [odzież], Komplety do joggingu [odzież], Kom-
plety sportowe, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy 
na bale maskowe i Halloween, Kostiumy taneczne, Kostiumy 
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teatralne, Koszule, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla dzieci, 
Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Kurtki, Kurtki [odzież], 
Legginsy, Letnie sukienki, Letnie ubranka dla dzieci, Majtki, 
Maski na oczy, Męskie apaszki, Męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, Męskie płaszcze, Mundurki szkolne, 
Mufki [odzież], Mundury, Minispódniczki, Narzutki na ramio-
na, Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna odzież wierzchnia, 
Ocieplacze, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla 
małych dzieci, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież mę-
ska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież papierowa, 
Ogrodniczki, Okrycia przeciwdeszczowe, Opaski przeciwpot-
ne, Opończe, Owijacze, Pajacyki dla dzieci [odzież], Parea, 
Palta, Paski, Pelerynki, Pelisy, Pieluchomajtki [odzież], Płasz-
cze, Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki z długimi rękawami, Podomki, Podwiązki, Polary, 
Półgolfy, Poncza, Pończochy, Poszetki, Potniki, Powijaki dla 
niemowląt, Prochowce, Pulowery, Pumpy, Rajstopy, Rajtuzy, 
Rampersy, Rękawiczki, Rybaczki, Sari, Sarongi, Skarpetki, Rę-
kawiczki zimowe, Skarpetki i pończochy, Śliniaki dla niemow-
ląt [niepapierowe], Śliniaki niepapierowe, Slipy męskie, figi 
damskie, Smokingi, Śpioszki, pajacyki, Spodenki, Spódnice, 
Spódnica-spodnie, Spodnie, Stroje baletowe, Stroje jedno-
częściowe, Stroje ludowe [odzież], Stroje plażowe, Stroje 
przeciwdeszczowe, Sukienki damskie, Sukienki dla niemow-
ląt i małych dzieci, Suknie wieczorowe, Surduty, Swetry, Swe-
try [odzież], Szale, Szale i etole, Szaliki, Szelki, Szmizetki, Szla-
froki wypoczynkowe, Szorty, Sztormiaki [odzież], T-shirty 
z krótkim rękawem, Tankini, Togi, Topy bez ramiączek, Topy 
[odzież], Trencze, Trykot, Trykoty, Tuniki, Ubrania codzienne, 
Ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], Wiatrówki, 
Wyprawki dla niemowląt, Wyroby pończosznicze, Znaczniki 
treningowe, Wyprawki dziecięce [odzież], 28 Gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, Wyposażenie placów zabaw i weso-
łych miasteczek, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fi-
zycznych, Akcesoria dla lalek, Artykuły do zabawy dla dzieci, 
Akcesoria unoszące się na wodzie do celów rekreacyjnych, 
Balony do gry, Baseny do zabawy, Baseny kąpielowe [zabaw-
ki], Bibeloty (zabawki) na przyjęcia, Biżuteria dla lalek, Biżute-
ria zabawkowa, Ciastolina, Ciężarówki do zabawy, Czteroko-
łowe pojazdy dla dzieci [zabawki], Deski do pływania, Domki 
do zabawy, Domki dla lalek, Dmuchane zabawki do jeżdże-
nia, Drewniane klocki do budowania [zabawki], Drony (za-
bawki), Dyski do rzucania, Dyski latające, Domki zabawkowe 
dla dzieci, Drabinki [przedmioty do zabawy], Elektroniczne 
gry edukacyjne dla dzieci, Elektroniczne urządzenia do gier 
edukacyjnych dla dzieci, Elektroniczne zabawki do nauki, 
Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elektryczne figurki 
do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, Elemen-
ty wyposażenia domków dla lalek, Figurki do zabawy, Fosfo-
ryzująca plastelina dla dzieci, Futerały na akcesoria do gier, 
Garaże zabawki, Gitary do zabawy, Gramofony zabawkowe, 
Gruszki bokserskie dla dzieci, Gry, Gry akcji zręcznościowe, 
Balony do gry, Gry mechaniczne, Gry muzyczne, Gry sporto-
we, Gry towarzyskie, Gry towarzyskie na przyjęcia, Grzechot-
ki, Gwizdki do zabawy, Harmonijki do zabawy, Hulajnogi [za-
bawki], Huśtawki, Huśtawki [zabawki], Instrumenty muzycz-
ne zabawkowe, Inteligentne elektroniczne pojazdy zabaw-
kowe, Inteligentne pluszowe zabawki, Inteligentne roboty 
do zabawy, Kalejdoskopy, Kapelusze do zabawy, Karuzele 
będące przedmiotami do zabawy, Klaksony [trąbki] do zaba-
wy, Klocki do łączenia [zabawki], Klocki do budowy [zabaw-
ki], Klocki do nauki alfabetu Braille’a, Klocki do zabawy, Koła 
ratunkowe do użytku rekreacyjnego, Kolejki do zabawy, Ko-
lejki zabawki, Komputery do zabawy [niedziałające], Konie 
na biegunach [zabawki], Konstrukcje do zabawy dla dzieci, 
Kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], Kostiumy będą-
ce przedmiotami do zabawy dla dzieci, Kukiełki, Kule do gry, 

Kwiaty do zabawy, Lalki, Łamigłówki, Latające dyski, Latawce, 
Łódki do zabawy, Lornetki do zabawy, Łóżeczka dla lalek, Le-
żaczki bujane (zabawki), Łamigłówki logiczne, Łóżka dla lalek, 
Ludziki do zabawy, Magnetyczne klocki będące zabawkami, 
Marionetki, Maski na twarz będące zabawkami, Maski papie-
rowe, Maskotki, Maski zabawkowe, Maty do zabawy do użyt-
ku z pojazdami zabawkowymi, Maty do zabawy z pojazdami 
zabawkowymi, Maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, 
Maty z puzzli piankowych [zabawki], Meble do domków dla 
lalek, Meble zabawkowe, Miecze zabawkowe, Mikrofony  
zabawkowe, Mikroskopy zabawkowe, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele samocho-
dów, Modele [zabawki], Modułowe domki do zabawy, Nakrę-
cane chodzące zabawki, Nadmuchiwane zabawki do base-
nu, Namioty do zabawy, Narzędzia ręczne do zabawy, Odbi-
jające się zabawki, Okulary zabawkowe, Pacynki, Pałeczki 
mażoretkowe, Pchełki, Piaskownice (artykuły do zabawy), Pie-
niądze do zabawy, Pierścienie do rzucania [gry], Piłeczki 
do żonglowania, Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piłki do gry, 
Piłki do zabawy, Piłki plażowe, Pistolety aerozolowe [zabawki], 
Pistolety na wodę, Pistolety [zabawki], Piszczące zabawki 
do ściskania, Plastelina do zabawy, Pluszowe zabawki, Pneu-
matyczne markery do gry w paintball, Pojazdy [zabawki],  
Pokoiki dla lalek, Pokoje dla lalek, Pompki specjalnie przysto-
sowane do pompowania piłek do gier, Pozytywki zabawko-
we, Postacie z bajek fantasy [zabawki], Projektory zabawko-
we, Postaci zabawkowe z gumy, Przyrządy do zabawy 
do użytku w przedszkolach i żłobkach, Przytulanki w postaci 
zwierząt, Puzzle, Rakiety zabawkowe, Roboty zabawki stero-
wane za pomocą radia, Roboty zabawkowe, Rośliny zabaw-
kowe, Rowerki biegowe [zabawki], Rowery trójkołowe  
[zabawki], Różdżki do zabawy, Rowery zabawkowe, Rynny 
zjeżdżalni, Samochody do zabawy, Samoloty do zabawy, Sa-
nie [zabawki], Sanie [sprzęt rekreacyjny], Sanki do zjeżdżania 
z górek dla rozrywki, Sanki [sprzęt rekreacyjny], Sanki [zabaw-
ki], Siatki do gry w piłkę, Skakanki, Sklepy zabawkowe, Śmiesz-
ne drobiazgi [przedmioty do zabawy], Śmieszne gadżety 
[atrapy], Spodki do zjeżdżania po śniegu [jabłuszka], Strzały 
do zabawy, Sprzęt do żonglerki, Sterowane radiowo zabaw-
kowe modele samochodów, Sztuczki magiczne, Szczudła 
do celów rekreacyjnych, Świecące pałeczki-zabawki, Sztucz-
ne ognie - zabawki, Szybowce zabawki, Tarcze strzelnicze, 
Tarcze elektroniczne do gier, Telefony do zabawy, Teleskopy 
zabawki, Tobogany, Tory do modeli pojazdów, Trąbki impre-
zowe, Trampoliny, Tunele do zabawy, Układanki [puzzle], 
Urządzenia do ćwiczeń do zabawy, Urządzenia do gier, Urzą-
dzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia pływackie 
do pływania, Walkie-talkie do zabawy [niedziałające], Wia-
derka i łopatki do zabawy, Wiaderka [zabawki], Wiatraczki, 
Wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, Wielofunkcyjne sto-
liki dla dzieci [zabawkowe], Wielofunkcyjne zabawki dla dzie-
ci, Wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, Wiszące karuzele 
dla dzieci [mobile], Woreczki wypychane ziarenkami w for-
mie zabawek, Wózki dla lalek, Worki fasoli w postaci zwierzą-
tek, Wrotki [zabawki], Zabawki, Zabawki bujane, Zabawki dla 
dzieci, Zabawki dla niemowląt, Zabawki akcji na baterie, Za-
bawki dmuchane, Zabawki do jeżdżenia, Zabawki do pia-
skownicy, Zabawki do rysowania, Zabawki do ściskania, Za-
bawki do ciągnięcia, Zabawki do szkicowania, Zabawki 
do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie, Za-
bawki do użytku na zewnątrz, Zabawki do użytku w base-
nach, Zabawki do wanny, Zabawki do wody, Zabawki do za-
wieszania w łóżeczkach dziecięcych, Zabawki drewniane, 
Zabawki edukacyjne, Zabawki elektroniczne, Zabawki inteli-
gentne, Zabawki imitujące przedmioty używane przez doro-
słych w życiu codziennym, Zabawki mechaniczne, Zabawki 
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modułowe, Zabawki mówiące, Zabawki muzyczne, Zabawki 
na baterie, Zabawki na kółkach, Zabawki pluszowe, Zabawki 
nakręcane, Zabawki tryskające wodą, Zabawki w postaci imi-
tacji artykułów spożywczych, Zabawki w postaci puzzli, Za-
bawki w postaci urządzeń domowych, Zabawki wypchane, 
Zabawki z tkanin, Zabawki wypchane ziarenkami, Zabawki 
z tworzyw sztucznych, Zabawki zdalnie sterowane, Zabawki 
związane z magią, Zabawkowa zastawa stołowa, Zabawko-
wa żywność, Zabawkowe choinki, Zabawkowe cymbałki, 
Zabawkowe elementy budowlane, Zabawkowe hobbystycz-
ne zestawy modelarskie, Zabawkowe kolejki linowe, Zabaw-
kowe kosmetyczki, Zabawkowe latarki [niedziałające], Za-
bawkowe miniaturowe modele łódek, Zabawkowe modele 
samochodów do składania, Zabawkowe narzędzia, Zabaw-
kowe pojazdy powietrzne, Zabawkowe zegary i zegarki, Za-
bawkowe zestawy narzędzi, Zabawkowe zestawy ogrodni-
cze, Zabawkowy sprzęt kempingowy, Zabawkowy sprzęt 
sportowy, Zbroje zabawkowe, Zegarki zabawkowe, Zestawy 
do gotowania [zabawki], Zestawy do pieczenia i gotowania 
[zabawki], Zestawy do składania modeli (zabawki), Zestawy 
do składania modeli samolotów, Zestawy do wykonywania 
figurek do zabawy, Zestawy do zabawy, Zestawy do zabawy 
z pojazdami, Zestawy figurek do zabawy, Zestawy klocków 
zabawkowych do budowy, Zestawy kolejek do zabawy, Ze-
stawy magika [zabawki], Zestawy małego chemika, Zestawy 
modelarskie, Zestawy modeli pociągów do zabawy, Zestawy 
modeli pojazdów wyścigowych, Zestawy modeli do składa-
nia [zabawki], Zjeżdżalnie wodne, Zestawy zabawkowe dla 
lalek, Karuzele do wesołych miasteczek, Karuzele do parków 
tematycznych, Piaskownice [wyposażenie placów zabaw], 
Przyrządy na place zabaw, Przyrządy na place zabaw dla dzie-
ci, Zamki do skakania, Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], 
Zjeżdżalnie [wyposażenie placów zabaw], Kapoki do pływa-
nia, Koła do pływania, Pasy do pływania, Płetwy do pływa-
nia, Płetwy pływackie, Rękawki do pływania, Rękawice płe-
twy do pływania, Akcesoria do pływania, Artykuły sportowe, 
Artykuły do gier w rzutki, Artykuły gimnastyczne, Artykuły 
gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt sportowy, Dart, 
Deski surfingowe, Deskorolki, Drążki do ćwiczeń, Dyski spor-
towe, Ekspandery [ćwiczenia], Elektroniczne gry w rzutki, 
Drążki do hantli, Drążki do podciągania na drzwi, Hantle, Kije 
do gier, Kije do nordic walking, Koła sportowe, Konie gimna-
styczne, Kosze do koszykówki, Kręgle, Kule [gry], Kusze [sprzęt 
sportowy], Ławki do ćwiczeń, Lotki [gry], Lotnie, Łopatki pły-
wackie, Łyżworolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Markery do gry 
w paintball, Maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, 
Młoty do sportów, Maty golfowe, Nadmuchiwane worki 
do bicia, Nakolanniki [artykuły sportowe], Naramienniki 
do użytku sportowego, Nartorolki, Narty, Obręcze gimna-
styczne, Obręcze sportowe, Ochraniacze amortyzujące prze-
ciwko urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze do uprawia-
nia sportu, Odskocznie do gimnastyki, Paralotnie, Pałki gim-
nastyczne, Pałeczki do sztafety, Piaskownice [artykuły spor-
towe], Piłeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, Pasy 
na talię, do ćwiczeń, Piłki antystresowe do ćwiczeń, Piłeczki 
do gier z piłeczką i paletką [paddleball], Piłki gimnastyczne, 
Piłki ręczne, Piłki sportowe, Piłki tenisowe, Piłki golfowe, Plat-
formy do ćwiczeń, Platformy do rozciągania slant board 
do celów utrzymania formy fizycznej, Płetwy do nurkowania, 
Płetwy surfingowe, Płotki [do bieżni], Pompki do piłek, Pom-
pony dla cheerleaderek, Przenośny domowy sprzęt gimna-
styczny, Przybory do łucznictwa, Przyrządy gimnastyczne, 
Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety [rakiet-
ki], Rękawice do gier, Ringi bokserskie, Równoważnie [gimna-
styczne], Rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, 
Rzutki, strzałki [gra], Rzutki strzelnicze [tarcze], Sanki, Siatki 
do badmintona, Siatki do sportów, Skrzynie gimnastyczne, 

Sprzęt do badmintona, Sprzęt do gry w bilarda, Sprzęt 
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, Sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych obsługiwany ręcznie, Stacjonarne rowery 
treningowe, Stołki gimnastyczne, Stoły bilardowe, Sprzęt 
łuczniczy, Sprzęt sportowy, Tarcze elektroniczne, Deski sur-
fingowe, Suspensoria dla sportowców, Taśmy do ćwiczeń, 
Tarcze łucznicze, Tarcze elektroniczne do gier i sportu, Tarcze 
strzelnicze do użytku sportowego, Torby przystosowane 
do noszenia sprzętu sportowego, Torby specjalnie przysto-
sowane do sprzętu sportowego, Uprząż wspinaczkowa, 
Uprzęże do użytku w sporcie, Urządzenia do ćwiczeń fizycz-
nych [ćwiczenia], Worki treningowe, Wrotki, Wstążki do gim-
nastyki artystycznej, Wózki na torby golfowe, Wiązania 
do nart, Zestawy do badmintona, Zestawy do gry w kręgle 
[skittles], Zestawy do gry w tee-ball, Zestawy do krokieta, Ze-
stawy do trenowania tenisa stołowego z elastycznym drąż-
kiem, Zestawy łuków do strzelania, Zestawy prętów spręży-
nowych do rozciągania do użytku podczas ćwiczeń fizycz-
nych, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publiko-
wanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, 
Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrak-
cje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłuma-
czenia językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elek-
tronicznej, Komputerowe przygotowanie materiałów do pu-
blikacji, Konsultacje edytorskie, Korekta rękopisów, Multime-
dialne wydania czasopism, Multimedialne wydania gazet, 
Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wyda-
nia publikacji elektronicznych, Muzyczne usługi wydawnicze 
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Pisanie i publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie scenariu-
szy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Edy-
cja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do ce-
lów reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie scenariuszy 
filmowych, Pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, Publika-
cja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicz-
nych online, Publikacja i redagowanie materiałów drukowa-
nych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja książek 
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publi-
kacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna 
materiałów drukowanych, Publikacja podręczników użyt-
kownika, Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, 
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Pu-
blikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie czasopism, 
Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie cza-
sopism internetowych, Publikowanie czasopism w postaci 
elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów, Pu-
blikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dru-
ków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów 
reklamowych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edu-
kacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie foto-
grafii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, 
Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie 
książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie ksią-
żek edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych online, Publikowanie książek związanych z rozryw-
ką, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych, Publiko-
wanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamo-
we, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów druko-
wanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materia-
łów multimedialnych online, Publikowanie materiałów 
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na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publi-
kowanie multimedialne książek, Publikowanie multimedial-
ne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multime-
diów, Publikowanie nut, Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Publikowanie opowiadań, Publiko-
wanie piosenek, Publikowanie plakatów, Publikowanie pod-
ręczników szkoleniowych, Publikowanie podręczników, Pu-
blikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, 
Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowa-
nie słów piosenek w postaci książek, Publikowanie słów pio-
senek w postaci arkuszy, Publikowanie tekstów, Publikowa-
nie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, 
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, Publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, Publi-
kowanie ulotek, Redagowanie tekstów (innych niż teksty re-
klamowe), Redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie 
tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Sprawozdania wia-
domości, Świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wi-
deo, Transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] 
treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line, Udostępnianie komiksów online, 
nie do pobrania, Udostępnianie on-line komiksów i powieści 
graficznych nie do pobrania, Udostępnianie on-line czaso-
pism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie 
podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów dokumen-
tacyjnych, Udostępnianie powieści graficznych online, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji on-line, Udostęp-
nianie publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie 
publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub In-
ternetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udo-
stępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu pu-
blikacji, które mogą być przeglądane, Usługi klubów książki 
udzielających informacji z zakresu książek, Usługi konsulta-
cyjne w zakresie publikacji książek, Usługi konsultacyjne 
w zakresie publikacji czasopism, Usługi konsultacyjne zwią-
zane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi pisania blo-
gów, Usługi pisania przemówień do celów niereklamowych, 
Usługi pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby 
niereklamowe, Usługi programów informacyjnych dla radia 
lub telewizji, Usługi publikacji, Usługi publikacji multimedial-
nego oprogramowania rozrywkowego, Usługi publikowania 
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedial-
nej, Usługi reporterskie, Usługi świadczone przez agencje li-
terackie, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie publikacji biulety-
nów, Usługi w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie 
publikowania online, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, 
Usługi wydawnicze, Usługi wydawania publikacji periodycz-
nych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usłu-
gi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawni-
cze w zakresie utworów muzycznych, Usługi wydawnicze 
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, 
Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wy-
dawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowa-
nych, Usługi związane z pisaniem scenariuszy, Wydawanie 
audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czaso-
pism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicz-
nej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Organizowa-
nie konferencji, wystaw i konkursów, Parki i miasteczka roz-
rywki i tematyczne, zoo i muzea, Produkcja nagrań audio 

i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w za-
kresie fitnessu, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi w zakre-
sie przedstawień na żywo, Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultu-
ry, Organizacja gier, Organizacja i przeprowadzanie zawo-
dów sportowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Or-
ganizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów 
tanecznych, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, 
Organizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja semina-
riów, Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Orga-
nizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie co-
rocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie gier, Or-
ganizowanie gier i konkursów, Organizowanie i obsługa 
konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji i semi-
nariów, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyj-
nych, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizo-
wanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, Orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie semina-
riów, Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowa-
nie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, Organizowanie i prowadzenie konkursów [eduka-
cyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie gier, Organizowanie konferencji edukacyj-
nych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Orga-
nizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowa-
nie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie konfe-
rencji dotyczących działalności kulturalnej, Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkur-
sów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowa-
nie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów 
w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów w ce-
lach szkoleniowych, Organizowanie konkursów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów w zakresie rozryw-
ki, Organizowanie konkursów w celach kulturalnych, Organi-
zowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizo-
wanie kwizów, Organizowanie pokazów w celach kultural-
nych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Or-
ganizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowa-
nie seminariów, Organizowanie spotkań i konferencji, Orga-
nizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, 
Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Organi-
zowanie seminariów związanych z rozrywką, Organizowanie 
seminariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów edu-
kacyjnych, Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, 
Organizowanie wykładów, Organizowanie wystaw do celów 
rozrywkowych, Organizowanie wystaw do celów edukacyj-
nych, Prowadzenie kwizów, Prowadzenie seminariów, Pro-
wadzenie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie semina-
riów i kongresów, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozryw-
kowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi w zakresie wy-
staw dla celów rozrywkowych, Usługi w zakresie wystaw 
w celach edukacyjnych, Wystawy sztuki z wykorzystaniem 
wirtualnej rzeczywistości, Edukacja, Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Kształcenie ustawiczne, Kursy korespondencyjne, 
Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy w zakre-
sie rozwoju osobistego, Nauczanie, Organizowanie i prowa-
dzenie wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
kursów szkoleniowych, Organizowanie prezentacji do celów 
edukacyjnych, Organizowanie sympozjów edukacyjnych, 
Pokazy edukacyjne, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Pro-
wadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie podstawo-
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wych kursów czytania i pisania, Prowadzenie kursów kore-
spondencyjnych, Prowadzenie kursów instruktażowych, 
Prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych, Prowadze-
nie wystaw w celach rekreacyjnych, Prowadzenie wystaw 
w celach edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenie za-
awansowane, Testy edukacyjne, Szkoły korespondencyjne, 
Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi eduka-
cyjne, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne 
świadczone przez radio, Usługi informacyjne dotyczące ksią-
żek, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi w zakresie 
edukacji muzycznej, Warsztaty w celach edukacyjnych, 
Warsztaty w celach szkoleniowych, Zapewnianie edukacji, 
Zapewnianie kursów edukacyjnych, Zapewnianie pokazów 
edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie 
wychowania fizycznego, Zarządzanie usługami edukacyjny-
mi, Fotografia, Adaptacja i montaż kinematograficzny, Mon-
taż wideo, Nagrywanie muzyki, Produkcja dzieł muzycznych 
w studio nagrań, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwięko-
wych i wideo, Produkcja filmów, Produkcja filmów animowa-
nych, Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja muzycz-
nych filmów wideo, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań 
audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja 
graficznych fragmentów filmowych, Produkcja filmów w ce-
lach edukacyjnych, Produkcja filmów w celach rozrywko-
wych, Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach 
dźwięku i obrazu, Realizacja nagrań audiowizualnych, Two-
rzenie filmów rysunkowych, Tworzenie napisów, Tworzenie 
napisów do filmów, Tworzenie podcastów, Usługi w zakresie 
animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, Usługi  
w zakresie nagrań audio i wideo.

(210) 551486 (220) 2023 01 17
(731) KAIROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01
(510), (511) 1 Aceton, Acetylen, Adjuwanty, nieprzeznaczo-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Agar do ce-
lów przemysłowych, Aktyn (Ac), Aktywne składniki chemicz-
ne, Albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], Alde-
hyd krotonowy, Aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, 
Aldehydy, Alginiany dla przemysłu spożywczego, Alginiany 
do celów przemysłowych, Alkalia, Alkaliczne związki żrące, 
Alkaloidy, Alkohol, Alkohol amylowy, Alkohol etylowy, Ałun, 
Ałun amonowy, Ałun chromowo-potasowy, Ałun glinu, 
Ameryk (Am), Amoniak, Amoniak bezwodny, Amoniak do ce-
lów przemysłowych, Amonowy aldehyd, Antydetonatory 
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Antymon 
(Sb), Argon (Ar), Arsen (As), Arsenian ołowiu, Astat (At), Azot (N), 
Azotan amonowy, Azotan bizmutu do celów chemicznych, 
Azotan srebrowy, Azotan uranu, Azotany, Balsam gurjunowy 
do produkcji lakierów, Bar (Ba), Bentonit, Benzen, Benzol, Ben-
zosulfimid, Berkel (Bk), Bezwodnik kwasu octowego, Bez-
wodniki, Białko jodowane, Białko słodowe, Białko zwierzęce 
[surowiec], Biologiczne hodowle tkanek, inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Biologiczne preparaty, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Biosty-
mulatory roślin, Bizmut (Bi), Błony rentgenowskie światłoczu-

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

weterynaryjnego, Pasta termoprzewodząca, Pektyna dla 
przemysłu spożywczego, Pektyna do celów fotograficznych, 
Pektyna do celów przemysłowych, Piasek formierski, Pier-
wiastki radioaktywne do celów naukowych, Plastizole, Pla-
styfikatory, Pluton (Pu), Płótno światłoczułe do fotografii, 
Płuczki wiertnicze, Płyn przeciw zamarzaniu, Płyny do obwo-
dów hydraulicznych, Płyny do odsiarczania akumulatorów 
elektrycznych, Płyny do układu kierowniczego ze wspoma-
ganiem, Płyny hamulcowe, Płyny wspomagające do materia-
łów ściernych, Płytki do ferrotypia [fotografika], Płytki foto-
graficzne światłoczułe, Pochłaniacze gazów [substancje ak-
tywne], Pochodne benzenu, Pochodne celulozy [chemikalia], 
Podchloryn sodu, Podłoża dla upraw bezglebowych [rolnic-
two], Pokrycia humusowe, Polimery na bazie dendrymerów 
do użytku w produkcji kapsułek do produktów farmaceu-
tycznych, Polon (Po), Potas (K), Potaż, Powłoki chemiczne 
do soczewek okulistycznych, Prazeodym (Pr), Preparaty anty-
statyczne, inne niż do użytku domowego, Preparaty bakte-
riologiczne do octowania, Preparaty bakteriologiczne, inne 
niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, Preparaty 
bakteryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryj-
nego, Preparaty chemiczne do barwienia szkła, Preparaty 
chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Preparaty chemiczne do impre-
gnacji wodoodpornej skór, Preparaty chemiczne do konden-
sacji, Preparaty chemiczne do lutowania, Preparaty chemicz-
ne do matowienia emalii, Preparaty chemiczne do przepłuki-
wania grzejników, Preparaty chemiczne do wytwarzania 
farb, Preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom u ro-
ślin zbożowych, Preparaty chemiczne do zapobiegania ple-
śni, Preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu 
plam na tkaninach, Preparaty chemiczne ułatwiające stapia-
nie metali, Preparaty chemiczne zabezpieczające przed śnie-
cią zbożową, Preparaty chłodnicze, Preparaty diagnostyczne, 
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepa-
raty do destylacji spirytusu drzewnego, Preparaty do galwa-
nizacji, Preparaty do impregnacji wodoodpornej spoiw, 
z wyjątkiem farb, Preparaty do klarowania, Preparaty do kla-
rowania moszczu, Preparaty do klarowania wina, Preparaty 
do klejenia, Preparaty do konserwacji cegły [z wyjątkiem farb 
i olejów], Preparaty do konserwacji gumy, Preparaty do kon-
serwacji płytek [z wyjątkiem farb i olejów], Preparaty do luto-
wania, Preparaty do obróbki wykończeniowej stali, Preparaty 
do oczyszczania gazu, Preparaty do odgumowywania, Pre-
paraty do odklejania i odłączania, Preparaty do odpuszcza-
nia metali, Preparaty do odtłuszczania stosowane w proce-
sach produkcyjnych, Preparaty do oszczędzania paliwa, Pre-
paraty do oszczędzania węgla, Preparaty do produkcji świa-
tła błyskowego, Preparaty do regulacji wzrostu roślin, Prepa-
raty do usuwania kamienia kotłowego, Preparaty do usuwa-
nia kamienia kotłowego inne niż do użytku domowego, 
Preparaty do utwardzania metali, Preparaty do wędzenia 
mięsa, Preparaty do wulkanizacji, Preparaty do wybielania 
[środki odbarwiające] do celów przemysłowych, Preparaty 
do wyprawiania skór, Preparaty do zmiękczania mięsa do ce-
lów przemysłowych, Preparaty enzymatyczne dla przemysłu 
spożywczego, Preparaty enzymatyczne do celów przemy-
słowych, Preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, 
Preparaty folarskie, Preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, 
Preparaty klejące do bandaży chirurgicznych, Preparaty kon-
serwujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i ole-
jów, Preparaty kriogeniczne, Preparaty odwadniające do ce-
lów przemysłowych, Preparaty ognioodporne, Preparaty 
poprawiające kondycję gleby, Preparaty przyspieszające go-
towanie do celów przemysłowych, Preparaty ułatwiające wyj-
mowanie z formy, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Pre-
paraty z węgla pochodzenia zwierzęcego, Preparaty zabez-
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pieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjąt-
kiem farb], Preparaty zapobiegające matowieniu soczewek, 
Preparaty zapobiegające powstawaniu oczek w pończochach, 
Preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, 
Preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silniko-
wego, Preparaty zwilżające do użytku w barwieniu, Preparaty 
zwilżające do użytku w przemyśle włókienniczym, Preparaty 
zwilżające do użytku w wybielaniu, Produkty chemiczne 
do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, Produkty 
chemiczne stosowane w fotografii, Produkty do zmętniania 
emalii, Produkty uboczne procesów obróbki ziaren zbóż 
do celów przemysłowych, Promet (Pm), Protaktyn (Pa), Prote-
ina [materiał surowy], Proteiny dla przemysłu spożywczego, 
Proteiny do użytku w procesie produkcji, Proteiny do użytku 
w produkcji suplementów diety, Prusydki, Przeciwutleniacze 
do użytku w produkcji, Przeciwutleniacze do użytku w pro-
dukcji farmaceutyków, Przeciwutleniacze do użytku w pro-
dukcji kosmetyków, Przeciwutleniacze do użytku w produk-
cji suplementów diety, Przyspieszacze wulkanizacji, Rad 
do celów naukowych, Radon(Rn), Reduktory fotograficzne, 
Ren (Re), Rozpuszczalniki do lakierów, Rozszczepialne mate-
riały do energetyki jądrowej, Rozszczepialne pierwiastki che-
miczne, Roztwory do cyjanotypii, Roztwory salmiaku, Roz-
twory soli srebrzystych do posrebrzania, Roztwory zapobiega-
jące tworzeniu się piany w akumulatorach, Rtęć (Hg), Rubid 
(Rb), Sacharyna, Sadza do celów przemysłowych, Sadza do ce-
lów przemysłowych lub rolniczych, Saletra, Salmiak [technicz-
ny chlorek amonu], Samar (Sm), Samozabarwiający się papier 
[fotografia], Selen (Se), Sensybilizatory fotograficzne, Sensybili-
zowane płytki do druku offsetowego, Siarczan baru, Siarczan 
miedzi, Siarczany, Siarczek antymonu, Siarczek węgla, Siarczki, 
Siarka (S), Silikony, Skand (Sc), Składniki chemiczne do uzdat-
niania wody, Skrobia do celów przemysłowych, Skrobia ziem-
niaczana do użytku przemysłowego, Soda kalcynowana, Soda 
kaustyczna do celów przemysłowych, Sole [nawozy], Sole 
[preparaty chemiczne], Sole amoniakalne, Sole do barwienia 
metali, Sole do celów przemysłowych, Sole do ogniw galwa-
nicznych, Sole metali alkalicznych, Sole metali szlachetnych 
do celów przemysłowych, Sole metali ziem rzadkich, Sole  
rtęci, Sole sodowe (związki chemiczne), Sole tonujące (foto-
grafika), Sole wapnia, Sole złota, Sole żelaza, Sos do przygoto-
wywania tytoniu, Sód (Na), Sól do konserwowania, inna niż 
do żywności, Sól kamienna, Sól surowa, Spinel (minerał z gro-
mady tlenków), Spirytus drzewny, Spoiwa [metalurgia], Spoiwa 
do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje klejące], 
Spoiwa odlewnicze, Stront (Sr), Substancje chemiczne do kon-
serwowania żywności, Substancje chemiczne do napowie-
trzania betonu, Substancje garbujące, Substancje powierzch-
niowo czynne, Substancje zmętniające do szkła, Substancje 
żrące do celów przemysłowych, Suchy lód [stały dwutlenek 
węgla], Sumak do garbowania, Superfosfaty [nawozy], Szcza-
wian potasowy, Szczawiany, Szkliwo ceramiczne, Szkło (Prepa-
raty chemiczne przeciw matowieniu -), Szkło wodne, Szpa-
chlówka do karoserii samochodowej, Szpat ciężki [baryt], 
Sztuczne słodziki [preparaty chemiczne], Środki chemiczne 
dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty-
cydów oraz środków przeciwpasożytniczych, Środki chemicz-
ne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in-
sektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki che-
miczne dla przemysłu, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wy-
jątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków 
przeciw pasożytom, Środki chemiczne do bielenia tłuszczów, 
Środki chemiczne do fermentacji wina, Środki chemiczne 
do impregnacji materiałów tekstylnych, Środki chemiczne 
do Impregnacji skóry, Środki chemiczne do matowienia szkła, 
Środki chemiczne do oczyszczania oleju, Środki chemiczne 
do ożywiania kolorów tkanin, Środki chemiczne do renowacji 

skóry, Środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z sil-
ników, Środki chemiczne do wybielania wosku, Środki che-
miczne do wyprawiania skór, Środki chemiczne do zapobie-
gania chorobom winorośli, Środki chemiczne nadające mate-
riałom tekstylnym właściwości wodoodporne, Środki che-
miczne stosowane do zapobiegania kondensacji, Środki chło-
dzące do silników pojazdów, Środki do klarowania i konserwo-
wania piwa, Środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb 
i olejów, Środki do konserwacji kwiatów, Środki do konserwacji 
piwa, Środki do matowienia, Środki do ochrony nasion, Środki 
do oddzielania tłuszczów, Środki do odklejania [preparaty che-
miczne do upłynniania skrobi], Środki do renowacji płyt gra-
mofonowych, Środki do wypełniania ubytków w drzewach 
[leśnictwo], Środki dyspergujące olej, Środki klejące do stoso-
wania w przemyśle włókienniczym, Środki korozyjne, Środki 
zmiękczające do celów przemysłowych, Środki zmiękczające 
wodę, Tal (Tl), Talk [krzemian magnezowy], Tanina, Taśmy fil-
mowe, światłoczułe lecz nie naświetlone, Technet (Tc), Tellur 
(Te), Terb (Tb), Tetrachlorek acetylenu, Tiomocznik, Tiosiarcza-
ny, Tkaniny do światłokopii, Tlen do celów przemysłowych, 
Tlenek baru, Tlenek chromowy, Tlenek glinu, Tlenek kobaltu 
do celów przemysłowych, Tlenek litu, Tlenek ołowiu, Tlenek 
rtęci, Tlenek uranu, Tlenki azotu, Topniki do lutowania, Tor (Th), 
Torf [nawóz], Tragakantowa guma do użycia w produkcji, Trój-
tlenek antymonu, Tul (Tm), Tworzywa sztuczne nieprzetwo-
rzone, Tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, Tymol do ce-
lów przemysłowych, Tytanit, Uran (U), Utleniacze [dodatki 
chemiczne do paliwa silnikowego], Utrwalacze [fotografia], 
Utwardzające substancje do wapienia, Wapno bielące, War-
stwa uprawna gleby, Węgiel, Węgiel aktywny, Węgiel do fil-
trów, Węgiel kostny, Węgiel z krwi, Węglan magnezowy, Wę-
glan wapnia, Węglany, Węglik krzemu [surowiec], Węgliki, Wę-
glowodany, Winny alkohol, Wiskoza, Witaminy dla przemysłu 
spożywczego, Witaminy do użytku w produkcji farmaceuty-
ków, Witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, Witaminy 
do użytku w produkcji żywności, Witeryt, Woda ciężka, Woda 
destylowana, Woda ługowa dla przemysłu spożywczego, 
Woda potasowa, Wodorosty [nawóz], Wodorotlenek glinowy, 
Wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, Wodorowę-
glan potasowy dla przemysłu spożywczego, Wodorowęglan 
potasowy do celów chemicznych, Wodorowęglan potasowy 
do celów przemysłowych, Wodór (H), Wodziany [hydraty], 
Wosk do szczepienia drzew, Wymienniki jonowe [chemikalia], 
Wywoływacze fotograficzne, Wzmacniacze chemiczne 
do kauczuku, Wzmacniacze chemiczne do papieru, Zakwa-
szona woda do ładowania akumulatorów, Zaprawy farbiarskie 
do metali, Zasady [preparaty chemiczne], Zestawy składników 
do produkcji płyt gramofonowych, Ziemia fulerska dla prze-
mysłu włókienniczego, Ziemie rzadkie, Zlepiające środki 
do betonu, Związki baru, Związki fluorytu, Żelatyna do celów 
fotograficznych, Żelatyna do celów przemysłowych, Żelazocy-
janki, Żele do elektroforezy, Żużel [nawóz], Żywice epoksydo-
we w stanie surowym, Żywice polimerowe, nieprzetworzone, 
Żywice przewodzące, Żywice sztuczne w stanie surowym, 
2 Annato [barwniki], Atramenty jadalne, Atramenty przewo-
dzące, Auramina, Balsam kanadyjski, Barwnik do drewna, 
Barwniki, Barwniki alizarynowe, Barwniki anilinowe, Barwniki 
do likierów, Barwniki do masła, Barwniki do napojów, Barwniki 
do obuwia, Barwniki do piwa, Barwniki słodowe, Barwniki spo-
żywcze, Barwniki w postaci pisaków do odnawiania mebli, 
Bejce, Bejce do drewna, Bejce do skóry, Biel cynkowa [pig-
ment], Biel ołowiana, Drewno barwiące, Dwutlenek tytanu 
[pigment], Ekstrakt z drewna barwiącego, Emalie [lakiery], 
Emalie do malowania, Emulsje srebrne [pigmenty], Farba wa-
pienna, Farby, Farby aluminiowe, Farby bakteriobójcze, Farby 
ceramiczne, Farby chroniące przed moczem, Farby ogniood-
porne, Farby olejne do użytku w sztuce, Farby przeciw zanie-
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czyszczeniom, Farby przewodzące, Farby wodne, Farby wod-
ne do użytku w sztuce, Farby zawierające azbest, Folie metalo-
we do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie 
i sztuce, Glejta ołowiowa, Gumiguta stosowana w malarstwie, 
Gumożywice, Indygo [barwnik], Kalafonia, Karbonyl [do kon-
serwacji drewna], Karmel [barwnik do żywności], Karmel sło-
dowy [barwnik spożywczy], Karmin koszenilowy, Kartridże 
z tuszem, napełnione, do drukarek i fotokopiarek, Koloranty, 
Kopal, Kreozot do ochrony drewna, Kurkuma [barwnik], Lakier 
asfaltowy, Lakier bitumiczny, Lakier kopalowy, Lakiery do po-
wlekania brązem, Lakiery i pokosty, Mastyks [żywica natural-
na], Metale w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowa-
niu, drukarstwie i sztuce, Mieszanki drukarskie [tusz], Minia 
ołowiana, Mleko wapienne, Oleje do konserwacji drewna, Ole-
je przeciwrdzewne, Papier do barwienia jajek wielkanocnych, 
Podkłady, Powłoki, Powłoki antygraffïti [farby], Powłoki 
do drewna [farby], Powłoki do krycia smołowaną tekturą [far-
by], Powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojaz-
dów, Preparaty ochronne do metali, Preparaty zabezpieczają-
ce przed psuciem się drewna, Preparaty zapobiegające mato-
wieniu metali, Proszek glinowy do malowania, Proszki do sre-
brzenia, Próbki farb w formie łat stosowane przed malowa-
niem do przetestowania kolorów [do wielokrotnego nakłada-
nia], Preparaty zabezpieczające przed rdzą, Rozcieńczalniki 
do farb, Rozcieńczalniki do lakierów, Sadza [barwniki], Sadza 
[pigment], Sandarak, Siena naturalna [pigment], Smary prze-
ciwrdzewne, Sproszkowany brąz do malowania, Srebrna pasta, 
Strączyn żółty [barwniki], Sumak do lakierów, Sykatywy [środki 
wysuszające] do farb, Szafran [barwnik], Szelak, Szkliwo [farby, 
lakiery], Środki zabezpieczające przed rdzą, Taśmy antykorozyj-
ne, Terpentyna [rozcieńczalnik do farb], Tlenek kobaltu [barw-
niki], Tonery do drukarek i fotokopiarek, Tusz do grawerowania, 
Tusz do znakowania zwierząt, Tusze do drukarek i fotokopiarek, 
Tusze do skór, Tusze do tatuaży, Utrwalacze [lakiery], Utrwala-
cze do akwareli, Wiążące środki do farb, Wkłady z atramentem 
jadalnym, pełne, do drukarek, Wkłady z tonerem, pełne, 
do drukarek i fotokopiarek, Wykończenia podłóg drewnia-
nych, Żywice naturalne w stanie surowym.

(210) 551493 (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) 06.19.07, 25.01.01, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.14

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

(210) 551495 (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) 06.19.07, 25.01.01, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.14

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

(210) 551498 (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) 06.19.07, 25.01.01, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.14

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

(210) 551500 (220) 2023 01 17
(731) E. & J. GALLO WINERY, Modesto, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARLO ROSSI VINEYARDS
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(531) 25.01.01, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.13

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

(210) 551510 (220) 2023 01 18
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 

-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELIO

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 16 Chusteczki higieniczne, Papierowe chus-
teczki higieniczne, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, 
Ręczniki kuchenne w rolkach, Papier higieniczny, Toaletowy 
(papier -), Papier toaletowy w rolkach, Serwetki jednorazowe, 
Serwetki stołowe papierowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w związku z chusteczkami higienicznymi, higie-
nicznymi ręcznikami papierowymi, papierem higienicznym, 
papierem toaletowym w rolkach, serwetkami jednorazowy-
mi, serwetkami stołowymi papierowymi.

(210) 551652 (220) 2023 01 23
(731) DUBAS AGATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GROOLE

(531) 05.09.03, 27.05.01, 27.03.01
(510), (511) 29 Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Chipsy 
ziemniaczane, Chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, 
Frytki ziemniaczane, Nadziewane skórki z ziemniaków, Na-
dziewane ziemniaki, Placki ziemniaczane, Przekąski na bazie 
ziemniaków, Przekąski ziemniaczane, Smażone ziemnia-
ki (placki ziemniaczane), Sałatka ziemniaczana, Ziemniaki 
smażone w cieście, Chipsy ziemniaczane w formie palusz-
ków, Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Frytki, Gnocchi 
na bazie ziemniaków, Gotowane ziemniaki, Knedle ziem-
niaczane, Mrożone frytki, Obrane ziemniaki, Pierożki na ba-
zie ziemniaków, Płatki ziemniaczane, Purée ziemniaczane, 
Purée ziemniaczane w proszku, Starte ziemniaki w panierce, 
Ziemniaki, przetworzone, Ziemniaki, konserwowane, Rosti 
[placki ziemniaczane z grubo startych ziemniaków], Sałatki 
na bazie ziemniaków, Pokrojone sałatki warzywne, Potrawy 
gotowe składające się głównie z warzyw, Chipsy ze słod-
kich ziemniaków, Przetworzone słodkie ziemniaki, Potrawy 
z ziemniaków, Ziemniaki pieczone z nadzieniem, Ziemnia-
ki pieczone w całości w skórce, Babki ziemniaczane, Kiszki 
ziemniaczane, Ziemniak pieczony w stylu tureckim „kumpir”, 
30 Chipsy ziemniaczane pokryte czekoladą, Gotowa solona 
żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, Przekąski przy-
gotowane z mąki ziemniaczanej, Przekąski przyrządzone 
z mąki ziemniaczanej, Lomper [podpłomyk na bazie ziem-
niaków], Mąka ziemniaczana, Mąka ziemniaczana do celów 

spożywczych, Podpłomyki na bazie ziemniaków, Skrobia 
ze słodkich ziemniaków do celów spożywczych, Placki, Tor-
tille, Skrobia ziemniaczana do celów spożywczych, Ziemniaki 
(mąka -) do celów spożywczych, 31 Nieprzetworzone ziem-
niaki, Świeże ziemniaki, Surowe ziemniaki, Świeże słodkie 
ziemniaki, 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Bary sałatkowe, Kawiarnie, Kafeterie [bufety], 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygo-
towywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, Puby, Restauracje oferujące dania na wynos, Re-
stauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Serwowa-
nie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Snack-bary, Stołówki, Usługi barów i restauracji, Usługi 
mobilnych restauracji, Usługi ogródków piwnych, Usługi re-
stauracji fast-food, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi 
restauracyjne, Usługi snack-barów, Usługi świadczone przez 
bary bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi 
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie kantyn, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w za-
kresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie pubów, 
Usługi zaopatrzenia w napoje, Zapewnianie żywności i napo-
jów w restauracjach, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze związane 
z technikami pieczenia, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi cateringu ze-
wnętrznego, Dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, Restauracje serwujące wykwintne arty-
kuły spożywcze, Serwowanie napojów alkoholowych, Usługi 
barów kawowych, Usługi barowe, Usługi herbaciarni, Usługi 
kawiarni, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi 
osobistych kucharzy, Usługi klubów w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], 
Usługi gastronomiczne i cateringowe, Restauracje, Bary szyb-
kiej obsługi, Bufety jak kafeterie, Usługi przygotowywania po-
siłków na zamówienie i dostarczanie ich do domu.

(210) 551668 (220) 2023 01 23
(731) DENTAL CLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) face tival

(531) 29.01.05, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 02.03.02, 26.02.01, 
26.02.07

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne.



Nr  ZT11/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 43

(210) 551678 (220) 2023 01 23
(731) SOBCZYK PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Khaganate
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Bezrękawniki, Bluzki, Bluz-
ki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy 
polarowe, Bluzy z kapturem, Bluzy, Bluzy bez kaptura, Biki-
ni, Bielizna, Bielizna damska, Bielizna dla mężczyzn, Bokserki 
damskie [bielizna], Bokserki, Biustonosze, Buty sznurowane, 
Buty damskie, Buty męskie, Body [odzież], Czapki [nakrycia 
głowy], Odzież sportowa, Koszulki sportowe z krótkimi rę-
kawami, Dolne części ubrań [odzież], Długie kurtki, Grube 
kurtki, Garnitury, Garnitury męskie, Garnitury damskie, Golfy, 
Kamizelki, Kąpielówki, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, 
Koszulki z nadrukami, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie kurtki 
ciepłe, Krótkie luźne kurtki do pasa, Kurtki, Majtki, Legginsy, 
Odzież damska, Odzież męska, Odzież unisex, Odzież dzie-
cięca, Piżamy, Podkoszulki, Podkoszulki z długim rękawem, 
Podkoszulki bez rękawów, Polary, Skarpetki, Staniki sporto-
we, Stringi, Stroje plażowe, Spodnie do piżamy, Spodenki, 
Spodnie, Spodnie dresowe, Swetry, Swetry z golfem, Swetry 
z półgolfem, Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, Szorty 
[odzież], Szorty kąpielowe, T-shirty z krótkim rękawem, T-shirty 
z długim rękawem, Topy [odzież], Topy bez ramiączek.

(210) 551691 (220) 2023 01 23
(731) MIECZKOWSKA MONIKA WINNICA ZIELONA - 

MONIKA MIECZKOWSKA, Sieraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z WINNICA ZIELONA EST. 2016

(531) 24.09.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole destylowane, Esen-
cje alkoholowe, Poncze alkoholowe, Alkoholowe (Ekstrakty -), 
Wina alkoholowe, Alkoholowy ajerkoniak, Wino alkoholizo-
wane, Sfermentowane alkohole wysokoprocentowe, Alko-
hole wysokoprocentowe [napoje], Pitne alkohole wysoko-
procentowe, Galaretki z alkoholem, Napoje alkoholowe aro-
matyzowane, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Shochu 
[napój alkoholowy], Wymieszane napoje alkoholowe, Alko-
holowe ekstrakty owocowe, Alkoholowe koktajle owocowe, 
Gruszecznik [napój alkoholowy], Napoje alkoholowe wspo-
magające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], 
Napoje energetyczne zawierające alkohol, Ekstrakty napo-
jów alkoholowych, Mieszanki koktajli alkoholowych, Gotowe 
koktajle alkoholowe, Cachaca [brazylijski napój alkoholowy], 
Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Smakowe napoje al-
koholowe tonizujące, Napoje alkoholowe zawierające owo-
ce, Napoje alkoholowe z owoców, Kirsz [alkohol na bazie wi-
śni], Esencje i ekstrakty alkoholowe, Wino o obniżonej zawar-
tości alkoholu, Chiński napój alkoholowy warzony [laojiou], 
Japoński biały napój alkoholowy [shochu], Koreański destylo-
wany napój alkoholowy [soju], Chiński biały napój alkoholo-

wy [baiganr], Napój alkoholowy z żeń-szenia, Japońskie rege-
nerowane napoje alkoholowe [naoshi], Preparaty alkoholo-
we do sporządzania napojów, Baijiu (chiński destylowany 
napój alkoholowy), Napoje alkoholowe na bazie kawy, Gorz-
kie nalewki alkoholowe jako aperitif, Napoje alkoholowe 
na bazie herbaty, Preparaty do produkcji napojów alkoholo-
wych, Aperitify na bazie napojów alkoholowych, Destylowa-
ny alkohol wysokoprocentowy z ryżu [awamori], Alkohol 
wysokoprocentowy z czerwonego żeń-szenia, Chińskie alko-
hole wysokoprocentowe na bazie sorgo, Koktajle alkoholo-
we w formie schłodzonej żelatyny, Gazowane napoje alko-
holowe, z wyjątkiem piwa, Destylowane napoje alkoholowe 
na bazie zbóż, Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, 
Aperitify na bazie destylowanego napoju alkoholowego,  
Alkohol wysokoprocentowy tonizujący zawierający ekstrakty 
ziołowe [homeishu], Napoje alkoholowe z wina i soku owo-
cowego, Chiński napój alkoholowy z sorgo [gaoliang jiu], Nira 
[napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], Gotowe napo-
je alkoholowe inne niż na bazie piwa, Japoński słodki napój 
alkoholowy na bazie ryżu [shiro-zake], apoński napój alkoho-
lowy doprawiony smakowo ekstraktami z igieł sosny, Napój 
alkoholowy tonizujący aromatyzowany wyciągami z japoń-
skich śliwek [umeshu], Alkohol wysokoprocentowy tonizują-
cy zawierający wyciągi z mamushi-snake [mamushi-zake], 
Napój alkoholowy tonizujący aromatyzowany wyciągami 
z igieł sosnowych [matsuba-zake], Anyżówka [likier], Aperiti-
fy, Curaçao [likier], Gorzkie nalewki, Koktajle, Likier z czarnej 
porzeczki, Likiery kremowe, Likiery, Likiery na bazie kawy,  
Likiery zawierające śmietankę, Likiery ziołowe, Miętowy  
(Likier -), Miód pitny, Nalewki gorzkie, Wina, Sake, Wino, Za-
mienniki sake, Absynt, Aguardiente [wyroby spirytusowe 
z trzciny cukrowej], Akvavit [wódka], Arak, Brandy, Brandy 
do gotowania, Dżin, Whisky, Whisky kanadyjska, Wiśniówka, 
Wódka, Whisky słodowa, Whisky mieszana (mieszanka whi-
sky zbożowej i słodowej), Rum, Rum z witaminami, Rum z so-
kiem z trzciny cukrowej, Białe wino, Czerwone wino, Grzane 
wino, Napoje na bazie wina, Napoje zawierające wino [szpry-
cer], Musujące wina czerwone, Musujące białe wina, Słodkie 
wina, Wermut, Wina deserowe, Wina grzane, Wina musujące, 
Wina naturalnie musujące, Wina niemusujące, Wina o chro-
nionej nazwie pochodzenia, Wina różowe, Wina stołowe, 
Wino amontillado, Wino czerwone, Wino jeżynowe, Wino 
kuchenne, Wino musujące, Wino owocowe, Wino truskawko-
we, Wino winogronowe, Cydr słodki, Cydr wytrawny, Napoje 
na bazie rumu, Sangria, Destylowane napoje, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z winami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z winami, Usługi handlu detalicznego 
związane z napojami alkoholowymi, Zaopatrzenie osób trze-
cich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przed-
siębiorców], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z cze-
koladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szkla-
nek, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami 
i szklankami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów barowych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów barowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kieliszków, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie kieliszków, Usługi sprzedaży 
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detalicznej w zakresie szklanych karafek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie szklanych karafek, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie karafek na wino, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie karafek na wino, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie karafek na alkohol, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie karafek na alkohol, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie otwieraczy do butelek, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie otwieraczy do butelek, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie otwieraczy do wina, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie otwieraczy do wina, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pro-
dukcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z na-
pojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Bezobsługowe 
usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Udo-
stępnianie informacji o produktach konsumenckich doty-
czących żywności lub napojów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bez-
alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą ka-
talogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie sklepów 
detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napoja-
mi alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z napojami alkoholowymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kamieniami 
chłodzącymi do drinków, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kamieniami chłodzącymi do drinków, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z lodówkami na napoje al-
koholowe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oliwa-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oliwkami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z wędlinami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z serami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z orzechami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z suszonymi owocami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z likierami smakowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z oliwami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z oliwkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wędlinami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z serami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z orze-
chami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suszonymi 
owocami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z likierami 
smakowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mio-
dami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miodami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miodami pitnymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miodami pitnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z octami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z octami.

(210) 551692 (220) 2023 01 23
(731) SOLICH JAKUB FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

EXPERT, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Pościel Marzeń

(531) 01.01.01, 01.07.01, 01.07.07, 02.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Poduszki, Pościel oprócz bielizny pościelo-
wej, 24 Kołdry, Prześcieradła na łóżka, Koce pikowane, Bieli-
zna pościelowa i koce.

(210) 551696 (220) 2023 01 24
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Usługi Grupa TAURON
(510), (511) 6 Budowlane materiały metalowe, 36 Usługi 
zarządzania nieruchomościami, 37 Konserwacja i naprawa 
pojazdów silnikowych, usługi budownictwa, ciesielstwa 
i dekarstwa, usługi sprzątania budynków i obiektów przemy-
słowych, 39 Transport drogowy towarów, 42 Usługi diagno-
stycznej stacji okresowej kontroli pojazdów, badania i analizy 
techniczne pojazdów, 44 Usługi niszczenia chwastów, usługi 
pielęgnacji trawników, usługi ogrodnictwa krajobrazowego.

(210) 551698 (220) 2023 01 24
(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kameleon jeden program wiele korzyści
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobil-
ne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Kodowane karty upo-
minkowe, Kodowane karty członkowskie, Kodowane karty 
podarunkowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramo-
wanie do przetwarzania transakcji biznesowych, 16 Karty 
upominkowe, Papierowe karty lojalnościowe, Bony upo-
minkowe, Bony towarowe, Bony wartościowe, 35 Usługi 
w zakresie programów lojalnościowych, Organizowanie 
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie 
nimi, Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi, Administrowanie programami 
lojalnościowymi i motywacyjnymi, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi 
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Administro-
wanie programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki lub 
zachęty, Organizowanie programów lojalnościowych do ce-
lów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, Zarządzanie programem rabatowym w celu umożli-
wienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi 
przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, Badania 
rynku i badania marketingowe, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe onli-
ne, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, 
Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Badania 
w dziedzinie strategii marketingowych, Marketing towarów 
i usług poprzez dystrybucję kuponów, Usługi przetwarza-
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nia danych online, Usługi zarządzania społecznością online, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Zarządza-
nie i administrowanie programami lojalnościowymi online, 
36 Wydawanie bonów wartościowych w związku z progra-
mami lojalnościowymi, Wydawanie kuponów rabatowych.

(210) 551700 (220) 2023 01 24
(731) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kameleon jeden program, wiele korzyści

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobil-
ne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Kodowane karty upo-
minkowe, Kodowane karty członkowskie, Kodowane karty 
podarunkowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramo-
wanie do przetwarzania transakcji biznesowych, 16 Karty 
upominkowe, Papierowe karty lojalnościowe, Bony upo-
minkowe, Bony towarowe, Bony wartościowe, 35 Usługi 
w zakresie programów lojalnościowych, Organizowanie 
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie 
nimi, Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi, Administrowanie programami 
lojalnościowymi i motywacyjnymi, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi 
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Administro-
wanie programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki lub 
zachęty, Organizowanie programów lojalnościowych do ce-
lów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, Zarządzanie programem rabatowym w celu umożli-
wienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi 
przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, Badania 
rynku i badania marketingowe, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe onli-
ne, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, 
Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Badania 
w dziedzinie strategii marketingowych, Marketing towarów 
i usług poprzez dystrybucję kuponów, Usługi przetwarza-
nia danych online, Usługi zarządzania społecznością online, 
Publikowanie materiałów reklamowych online, Zarządza-
nie i administrowanie programami lojalnościowymi online, 
36 Wydawanie bonów wartościowych w związku z progra-
mami lojalnościowymi, Wydawanie kuponów rabatowych.

(210) 551718 (220) 2023 01 24
(731) SZYMANIAK-ROKITA IWONA, ROKITA SŁAWOMIR, 

DZIOBA WOJCIECH, BIELECKI PIOTR GABI-BIS  
SPÓŁKA CYWILNA, Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EYEMED

(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi i konsultacje okulistyczne w pełnym 
zakresie, Badania okulistyczne, Diagnostyka i leczenie cho-
rób oka, Diagnostyka i leczenie zaćmy, Diagnostyka i lecze-

nie jaskry, Diagnostyka i leczenie plamki żółtej, Diagnosty-
ka i leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem 
(AMD), Diagnostyka i leczenie cukrzycowego obrzęku 
plamki (DME), Diagnostyka i leczenie chorób siatkówki, 
Diagnostyka i leczenie alergii i zapalenia spojówek, Dia-
gnostyka i leczenie chorób rogówki, Diagnostyka I lecze-
nie neuropatii nerwu wzrokowego, Diagnostyka i leczenie 
zespołu czerwonych oczu, Diagnostyka i leczenie zespołu 
suchego oka, Diagnostyka i leczenie zeza, Diagnostyka 
i leczenie niedowidzenia, Diagnostyka i leczenie chorób 
wnętrza gałki ocznej, Laseroterapie okulistyczne, w tym fo-
tokoagulacja laserowa, irydoplastyka, irydotomia, kapsulo-
tomia, mikropulsowa koagulacja siatkówki, panfotokoagu-
lacja siatkówki, selektywna trabekuloplastyka laserowa, wi-
treoliza), Diagnostyka i chirurgiczna korekcja wad wzroku, 
Laserowa korekcja wzroku (chirurgia refrakcyjna rogówki), 
Wszczepianie soczewek fakijnych (ICL), Refrakcyjna wymia-
na soczewki (RLE), Diagnostyka i leczenie stożka rogówki, 
Badania okulistyczne i optometryczne ostrości wzroku 
i widzenia obuocznego, Aplikacja soczewek kontaktowych, 
Aplikacja soczewek miniskleralnych, Aplikacja soczewek or-
tokorekcyjnych, Dobór okularów korekcyjnych, Dobór po-
mocy wzrokowych, Chirurgia plastyczna okolic oczu, Usługi  
kosmetyki okulistycznej.

(210) 551719 (220) 2023 01 24
(731) SZYMANIAK-ROKITA IWONA, ROKITA SŁAWOMIR, 

DZIOBA WOJCIECH, BIELECKI PIOTR GABI-BIS  
SPÓŁKA CYWILNA, Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EYEMED

(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi i konsultacje okulistyczne w pełnym 
zakresie, Badania okulistyczne, Diagnostyka i leczenie cho-
rób oka, Diagnostyka i leczenie zaćmy, Diagnostyka i lecze-
nie jaskry, Diagnostyka I leczenie plamki żółtej, Diagnostyka 
i leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), 
Diagnostyka i leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DIVIE), 
Diagnostyka i leczenie chorób siatkówki, Diagnostyka i le-
czenie alergii i zapalenia spojówek, Diagnostyka i leczenie 
chorób rogówki, Diagnostyka i leczenie neuropatii nerwu 
wzrokowego, Diagnostyka i leczenie zespołu czerwonych 
oczu, Diagnostyka i leczenie zespołu suchego oka, Diagno-
styka i leczenie zeza, Diagnostyka i leczenie niedowidzenia, 
Diagnostyka i leczenie chorób wnętrza gałki ocznej, Lasero-
terapie okulistyczne, w tym fotokoagulacja laserowa, irydo-
plastyka, irydotomia, kapsulotomia, mikropulsowa koagula-
cja siatkówki, panfotokoagulacja siatkówki, selektywna trabe-
kuloplastyka laserowa, witreoliza), Diagnostyka i chirurgiczna 
korekcja wad wzroku, Laserowa korekcja wzroku (chirurgia 
refrakcyjna rogówki), Wszczepianie soczewek fakijnych (ICL), 
Refrakcyjna wymiana soczewki (RLE), Diagnostyka i lecze-
nie stożka rogówki, Badania okulistyczne i optometryczne 
ostrości wzroku i widzenia obuocznego, Aplikacja soczewek 
kontaktowych, Aplikacja soczewek miniskleralnych, Aplikacja 
soczewek ortokorekcyjnych, Dobór okularów korekcyjnych, 
Dobór pomocy wzrokowych, Chirurgia plastyczna okolic 
oczu, Usługi kosmetyki okulistycznej.
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(210) 551757 (220) 2023 01 25
(731) BRATEX DACHY MRZYGŁÓD  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Struga

(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe systemy rynnowe i elementy 
do nich, Dachowe rynny metalowe, Rynny metalowe, Ryn-
ny aluminiowe, Rynny metalowe do zbierania wody desz-
czowej, Metalowe elementy łączące do rynien, Stalowe ma-
teriały budowlane, Wyroby ze stali, Rury ze stali nierdzew-
nej, Metalowe uchwyty rynnowe, Blacha, Klamry metalowe, 
Kolanka metalowe do rur, Metalowe konstrukcje, Metalowe 
pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, Metalowe 
materiały dachowe, Metalowe materiały budowlane, Meta-
lowe rury spustowe.

(210) 551759 (220) 2023 01 25
(731) BRATEX DACHY MRZYGŁÓD  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Struga Quattro

(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe systemy rynnowe i elementy 
do nich, Dachowe rynny metalowe, Rynny metalowe, Rynny 
aluminiowe, Rynny metalowe do zbierania wody deszczo-
wej, Metalowe elementy łączące do rynien, Stalowe mate-
riały budowlane, Wyroby ze stali, Rury ze stali nierdzewnej,  
Metalowe uchwyty rynnowe, Blacha, Klamry metalowe, Ko-
lanka metalowe do rur, Metalowe konstrukcje, Metalowe po-
krycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, Metalowe ma-
teriały dachowe, Metalowe materiały budowlane, Metalowe 
rury spustowe.

(210) 551779 (220) 2023 01 26
(731) MUSIAŁ TYMON PPHU ALFA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) outlet premium avocado outlet premium

(531) 05.07.14, 05.07.22, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Bluzki, Bluzy dresowe, Dzianina 
[odzież], Dżinsy, Garnitury, Kamizelki, Kombinezony, Koszule, 
Koszulki dla dzieci, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Leg-
ginsy, Odzież ciążowa, Odzież codzienna, Odzież dla małych 
dzieci, Odzież dziecięca, Odzież męska, Odzież niemowlęca, 
Odzież damska, Paski, Płaszcze zimowe, Rękawiczki, Spoden-
ki, Spódnice, Spodnie [nieformalne], Stroje plażowe, Sukienki 
damskie, Swetry, Szale, T-shirty z krótkim rękawem, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 

hurtowej w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi reklamowe 
w zakresie odzieży.

(210) 551794 (220) 2023 01 26
(731) DID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Zupy, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, 
Fasola w puszkach, Ryby w puszkach, Warzywa w pusz-
kach, Truskawki w puszkach, Ostrygi w puszkach, Owoce 
w puszkach, Owoce liczi w puszkach, Chili con carne (chili 
z mięsem), Mięso konserwowane, Mięso gotowane, Mięso 
kacze, Mięso pieczone, Warzywa gotowane, Warzywa kon-
serwowane, Warzywa w słoikach, Konserwowane produkty 
rybne w słoikach, Ryby w słoikach, Konserwowane warzywa, 
Konserwowane ryby, Mięso w puszce [konserwy], Konserwy 
z wołowiny, Konserwy drobiowe, Konserwy rybne, Konserwy 
mięsne, Konserwy z owocami, Konserwy, marynaty, Mielonki 
(konserwy), Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania warzywne, 
Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, wa-
rzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, 30 Sosy, Sosy curry, Sosy do goto-
wania, Sosy do kurczaka, Sosy do makaronów, Sosy do pizzy, 
Sosy chrzanowe, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy 
grzybowe, Sosy na bazie pomidorów, Sosy pikantne, Sosy 
do polewania potraw, Sosy pomidorowe, Sosy w puszkach, 
Sosy z kremem truflowym, Sosy ziołowe, Sosy zagęszczone, 
Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
Gotowe dania z ryżu, Ryż gotowany na parze, Dania liofili-
zowane, których głównym składnikiem jest ryż, Dania liofili-
zowane, których głównym składnikiem jest makaron, Chow 
mein [dania na bazie makaronu].

(210) 551809 (220) 2023 01 27
(731) NOWAK MACIEJ TEAMAIR, Złotniki Kujawskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEAMAiR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe zbiorniki do przechowywania sprę-
żonych gazów, Zbiorniki metalowe, Zawory zwrotne z me-
talu [inne niż części maszyn], 7 Sprężarki, Pneumatyczne lub 
hydrauliczne siłowniki liniowe, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Separatory cyklonowe, Separatory kondensatu, Sepa-
ratory oleju, Separatory wody [maszyny], Zawory sterowane 
pneumatycznie, Zawory z napędem elektrycznym, Zawory 
do regulacji przepływu płynów [mechaniczne], Zawory 
zwrotne wykonane z tworzyw sztucznych [części maszyn], 
Niemetalowe zawory zwrotne [części maszyn], Odciążające 
zawory zwrotne do wylotów kompresorów powietrza, Za-
wory serwosterowane, Zawory sterujące [części do maszyn], 
Zawory obsługiwane automatycznie poprzez pneumatycz-
ne urządzenia sterujące, Pneumatyczne siłowniki zaworowe, 
9 Zawory elektromagnetyczne, 11 Osuszacze powietrza, 
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Filtry powietrza, Separatory do oczyszczania powietrza, 
17 Zawory zwrotne z gumy, 20 Zawory zwrotne wykona-
ne z tworzyw sztucznych [inne niż części maszyn], Zawory, 
niemetalowe, 37 Montaż instalacji przemysłowych, Budowa 
zakładów przemysłowych, Budowa rurociągów eksploata-
cyjnych, Usługi zarządzania budową, Budowa i konserwacja 
rurociągów, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Instala-
cja rurociągów, Montaż [instalacja] instalacji maszynowych, 
42 Kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, Projektowa-
nie instalacji i urządzeń przemysłowych, 45 Kontrola fabryk 
dla celów bezpieczeństwa.

(210) 551819 (220) 2023 01 26
(731) WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECANDLED

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 Świece oświetleniowe, gospodarcze, wosko-
we, artystyczne, dekoracyjne, zapachowe, stołowe, perfu-
mowane, aromatyczne, Świece pływające, Świeczki, Świecz-
ki choinkowe, Pochodnie, Znicze, Knoty do świec, zniczy 
i lamp, Materiały oświetleniowe, Paliwo oświetleniowe, Wosk 
do oświetlania, Nafta oświetleniowa, Tłuszcze do oświetla-
nia, Gaz oświetleniowy, Paliwo w postaci zestalonych gazów, 
Parafina, Masy i granulaty parafinowe, Energia elektryczna, 
Wkłady do zniczy, 20 Pojemniki niemetalowe do zniczy, Po-
jemniki szklane, ceramiczne, gipsowe i z tworzyw sztucznych 
do zniczy, 35 Prowadzenie usług w zakresie: agencji impor-
towo eksportowej, agencji reklamowej, doradztwa w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Prowadzenie reklamy w sieci komputerowej, 
telewizyjnej, radiowej i prasowej, Zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, Świadczenie usług w zakresie handlu 
detalicznego i hurtowego świecami, zniczami i sprzętem 
oświetleniowym do spalania ogniowego oraz elektrycznym.

(210) 551837 (220) 2023 01 27
(731) SDP SIERŻANT DUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 

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

(531) 26.04.03, 26.04.11, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały piśmien-
ne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), Książki, Sprawozdania drukowane, Przyrządy 
do pisania, Kalendarze, Fotografie [wydrukowane], Rysunki, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), 36 Ocena finansowa aktywów własności intelektu-
alnej, Usługi w zakresie wyceny własności intelektualnej,  
41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Nauczanie, Publiko-
wanie materiałów drukowanych dotyczących praw własno-

ści intelektualnej, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
własności intelektualnej, Edukacja prawna, Nauczanie i szko-
lenia, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 45 Usługi praw-
ne, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, 
Usługi kancelarii patentowych, Badania w zakresie własności 
intelektualnej, Doradztwo prawne związane z prawami wła-
sności intelektualnej, Doradztwo dotyczące ochrony wła-
sności intelektualnej, Doradztwo dotyczące licencjonowania 
własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, Doradztwo związane z zarządzaniem własno-
ścią intelektualną i prawami autorskimi, Egzekwowanie praw 
do własności intelektualnej, Fachowe usługi doradcze doty-
czące praw własności intelektualnej, Konsultacje z zakresu 
zarządzania własnością intelektualną, Monitorowanie praw 
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, 
Doradztwo prawne, Mediacja [usługi prawne], Monitoro-
wanie znaków towarowych [usługi prawne], Porady prawne 
i zastępstwo procesowe, Profesjonalne konsultacje prawne 
dotyczące franchisingu, Rejestrowanie nazw domen [usługi 
prawne], Usługi doradcze związane z prawami konsumen-
ta [doradztwo prawne], Usługi informacji prawnej, Usługi 
monitorowania prawnego, Usługi monitorowania znaków 
towarowych do celów doradztwa prawnego, Usługi praw-
ne dotyczące licencji, Usługi prawne dotyczące nabywania 
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw 
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji 
znaków towarowych, Usługi prawne świadczone w związku 
z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie mediacji, 
Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami 
własności przemysłowej, Usługi prawne w zakresie negocjo-
wania i sporządzania umów związanych z prawami własno-
ści intelektualnej, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania 
patentów, Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami 
licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, 
Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, Usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich, Usługi prawne związane z licencjono-
waniem praw autorskich, Usługi prawne związane z eksplo-
atacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne związa-
ne z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw au-
torskich, Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem 
tych praw, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi w zakre-
sie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], 
Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie 
pomocy prawnej, Usługi związane z przeniesieniem tytu-
łu własności [usługi prawne], Doradztwo dotyczące licen-
cjonowania patentów, Doradztwo w zakresie patentów,  
Doradztwo związane z ochroną patentową, Usługi doradz-
twa w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie paten-
tów i zastosowań patentowych, Usługi monitorowania paten-
tów, Usługi rzeczników patentowych, Zarządzanie patentami,  
Doradztwo związane z ochroną praw autorskich, Eksplo-
atacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego 
poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Ochrona praw 
autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z naru-
szeniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze do-
tyczące praw autorskich, Doradztwo dotyczące udzielania 
licencji na znak towarowy, Doradztwo związane z ochroną 
znaków towarowych, Egzekwowanie praw do znaków towa-
rowych, Zarządzanie znakami towarowymi.

(210) 551847 (220) 2023 01 27
(731) AB INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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



48 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2023

(540) H15 PALACE 1467 CRACOW

(531) 07.01.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Dzier-
żawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierża-
wa nieruchomości [tylko nieruchomości], Inwestowanie 
w nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, 43 Usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, Świadczenie usług przez hote-
le i motele, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie  
wakacyjne i turystyczne.

(210) 551848 (220) 2023 01 27
(731) AB INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H15

(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Dzier-
żawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierża-
wa nieruchomości [tylko nieruchomości], Inwestowanie 
w nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomościami, 43 Usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, Świadczenie usług przez hote-
le i motele, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie  
wakacyjne i turystyczne.

(210) 551849 (220) 2023 01 27
(731) AB INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H15 BOUTIQUE

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.17, 26.04.01, 
26.04.17, 26.04.18

(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Inwe-
stowanie w nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieru-
chomości, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Za-
rządzanie nieruchomościami, 43 Usługi restauracyjne świad-
czone przez hotele, Świadczenie usług przez hotele i motele, 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne.

(210) 551850 (220) 2023 01 27
(731) AB INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F H15 FRANCUSKI

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 
27.07.01

(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Inwe-
stowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieru-
chomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Zarzą-
dzanie nieruchomościami, 43 Usługi restauracyjne świad-
czone przez hotele, Świadczenie usług przez hotele i mote-
le, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne.

(210) 551854 (220) 2023 01 28
(731) IVOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IVOX

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 12 Wózki dziecięce, Części zamienne i akcesoria 
do wózków dziecięcych, Foteliki bezpieczeństwa dla nie-
mowląt i dzieci (do pojazdów), Części zamienne i akcesoria 
do fotelików bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci (do po-
jazdów), 28 Zabawki, hulajnogi (zabawki), pojazdy (zabawki), 
zabawki bujane, zabawki mówiące, zabawki pluszowe, za-
bawki wypchane, zabawki na baterie, zabawki z tkanin, za-
bawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci, zabawki do pchania, 
leżaczki bujane (zabawki), zabawki do jeżdżenia, wypchane 
zwierzęta (zabawki), zabawki na kółkach, inteligentne pluszo-
we zabawki, zabawki rozwojowe dla niemowląt, wielofunk-
cyjne zabawki dla dzieci, wielofunkcyjne zabawki dla nie-
mowląt, rowery trójkołowe (zabawki), pojazdy jeżdżące dla 
dzieci (zabawki), czterokołowe pojazdy dla dzieci (zabawki), 
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zabawki na kółkach napędzane pedałami, maty do zabawy 
zawierające zabawki dla niemowląt, zabawki drewniane, za-
bawki edukacyjne, zabawki budowlane, zabawki muzyczne, 
zabawki elektroniczne, puzzle, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej 
i internetowej towarów takich jak: foteliki bezpieczeństwa 
dla niemowląt i dzieci (do pojazdów), części zamienne i ak-
cesoria do fotelików bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci 
(do pojazdów), wózki dziecięce, części zamienne i akcesoria 
do wózków dziecięcych, zabawki, hulajnogi (zabawki), po-
jazdy (zabawki), zabawki bujane, zabawki mówiące, zabawki 
pluszowe, zabawki wypchane, zabawki na baterie, zabawki 
z tkanin, zabawki dla niemowląt, zabawki dla dzieci, zabawki 
do pchania, leżaczki bujane (zabawki), zabawki do jeżdżenia, 
wypchane zwierzęta (zabawki), zabawki na kółkach, inteli-
gentne pluszowe zabawki, zabawki rozwojowe dla niemow-
ląt, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, wielofunkcyjne zabawki 
dla niemowląt, rowery trójkołowe (zabawki), pojazdy jeżdżące 
dla dzieci, czterokołowe pojazdy dla dzieci (zabawki), zabawki 
na kółkach napędzane pedałami, maty do zabawy zawierają-
ce zabawki dla niemowląt, zabawki drewniane, zabawki edu-
kacyjne, zabawki budowlane, zabawki muzyczne, zabawki 
elektroniczne, puzzle.

(210) 551876 (220) 2023 01 30
(731) POLSKA CHMURA - ZWIĄZEK PRACODAWCÓW, 

Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Chmura

(531) 26.02.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, Dostarczanie informacji biznesowych 
i handlowych online, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Elektroniczne przetwa-
rzanie danych, Gromadzenie danych, Gromadzenie danych 
[dla osób trzecich], Gromadzenie i systematyzowanie infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja danych 
dla osób trzecich, Komputerowe zarządzanie plikami, Kom-
puterowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Zarzą-
dzanie przetwarzaniem danych, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą (Doradztwo w zakresie -), 42 Usługi dostawcy 
hostingu publicznego „w chmurze”, Usługi dostawcy ho-
stingu prywatnego „w chmurze”, Usługi dostawcy hostingu 
w chmurze, Chmura obliczeniowa, Udostępnianie wirtual-
nych środowisk komputerowych poprzez chmury oblicze-
niowe, Usługi w zakresie przechowywania danych elektro-
nicznych w chmurze, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Wypożyczanie 
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze oblicze-
niowej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjne-
go online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytko-

wania sieci do przetwarzania w chmurze, Administracja ser-
werów, Administrowanie prawami użytkowników w sieciach 
komputerowych, Administrowanie stronami internetowymi 
dla osób trzecich, Aktualizacja i konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, Zapewnianie tymczasowego dostępu 
do niepobieralnego oprogramowania online, Zarządzanie 
projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w za-
kresie technologii informacyjnych, Zdalne monitorowanie 
obsługi systemów komputerowych, Zapewnianie wsparcia 
technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych.

(210) 551894 (220) 2023 01 30
(731) GMINA ZBLEWO, Zblewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSP Zblewo

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.05.08, 26.01.14, 26.01.16
(510), (511) 41 Edukacja, Nauczanie w szkołach podstawo-
wych.

(210) 551920 (220) 2023 01 31
(731) DAREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tuszyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L 13 LAURA BIAGGI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 26.01.01, 26.01.18, 
26.11.01

(510), (511) 18 Torby, Portfele, Portmonetki, Plecaki, Aktówki, 
Dyplomatki, Metalowe okucia do torebek, Paski do torebek 
na ramię.

(210) 551921 (220) 2023 01 31
(731) DAREXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tuszyn
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L 13 LAURA BIAGGI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 26.04.01, 26.04.16, 
26.04.18, 26.11.01

(510), (511) 18 Torebki, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Ak-
tówki, Dyplomatki, Kopertówki [małe torebki], Paski do tore-
bek na ramię, Metalowe okucia do torebek.

(210) 551923 (220) 2023 01 30
(731) FLOW FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEKOWNIA RESTAURACYJNE WEKI RZEMIEŚLNICZE

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 29 Krem z buraka, Krem z pomidorów, Pikantne 
flaki z wołowiną, Zalewajka, Zupa z jesiotra i sandacza, Zupa 
z jesiotra i sandacza łagodna, Zupa grzybowa, Żurek z białą 
kiełbasą, Bigos staropolski, Kapusta wegetariańska a’la bigos, 
Klasyczny sos bolognese, Klopsiki z indyka w sosie pomidoro-
wym, Kurczak po chińsku, Klopsy cielęce, Klopsy rybne, Klopsy 
wieprzowe, Gulasz jagnięcy, Polędwiczki wieprzowe w sosie 
podgrzybkowym, Polędwica wołowa, Szarpana wołowina, 
Szarpana wieprzowina, Paprykarz, Hummus, Pasta wątrób-
kowa, Rilettes wieprzowy, Rilettes z gęsi, Staropolski pasztet 
z gęsi, Wegański pasztet z fasoli, Buraki marynowane, Grillowa-
na papryka w oliwie, Kimchi, Macka ośmiornicy, Polskie gruszki 
w zalewie, Konfitura malinowa, Konfitura z czerwonej cebuli, 
Konfitura z żurawiny i jabłek, Dżem pomarańczowy.

(210) 551938 (220) 2023 01 31
(731) GOŹDZICKI ADAM BAG-POL DYSTRYBUCJA, 

Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE ŁĄKI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 29 Mleko, Wyroby z mleka, Masło, Produkty ma-
sło-podobne, Serwatka, Sery, Ser homogenizowany, Desery 
z sera i owoców, Sery twarde, Sery topione, Sery pleśniowe, 

Mleko w proszku, Śmietana, Jogurty, Kefiry, Maślanka, Nabiał, 
Wyroby mleczarskie pozbawione składników pochodzenia 
zwierzęcego i odzwierzęcego, Desery, Mleko zagęszczone, 
Napoje mleczne, Twarogi pozbawione składników pocho-
dzenia zwierzęcego i odzwierzęcego, 35 Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna wyrobów mleczarskich i serów, Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna wyrobów mleczarskich i serów pozbawio-
nych składników pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęce-
go, Prowadzenie sklepów i hurtowni internetowych z wyro-
bami mleczarskimi i serami oraz wyrobami mleczarskimi i se-
rami pozbawionymi składników pochodzenia zwierzęcego 
i odzwierzęcego.

(210) 551974 (220) 2023 01 31
(731) NAUTIC YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronity
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAUTIC

(531) 24.11.07, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 12 Jachty, Jachty silnikowe, Jachty z silnikiem, 
35 Reklama, 37 Budowanie jachtów, Instalacja elemen-
tów wewnętrznych jachtów, Naprawa i konserwacja jach-
tów, Przebudowa, renowacja i naprawa jachtów i łodzi,  
40 Produkcja jachtów na zamówienie.

(210) 551982 (220) 2023 01 31
(731) TESTA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZIMOWY NARODOWY ON TOUR
(510), (511) 16 Programy imprez, Bilety wstępu, 41 Organi- 
zowanie imprez muzycznych, Zapewnianie imprez rekre-
acyjnych, Przygotowywanie imprez sportowych, Organiza-
cja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez sportowych, 
Organizowanie imprez łyżwiarskich, Nauka jazdy na łyżwach, 
Organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publicz-
ności, Udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy na łyż-
wach, Imprezy kulturalne, Organizowanie pokazów łyżwiar-
skich, Usługi rekreacyjne związane z łyżwiarstwem, 43 Bary, 
Bary przekąskowe.

(210) 551983 (220) 2023 01 31
(731) TESTA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZIMOWY NARODOWY W TRASIE
(510), (511) 16 Programy imprez, Bilety wstępu, 41 Organi- 
zowanie imprez muzycznych, Zapewnianie imprez rekre-
acyjnych, Przygotowywanie imprez sportowych, Organiza-
cja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez sportowych, 
Organizowanie imprez łyżwiarskich, Nauka jazdy na łyżwach, 
Organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publicz-
ności, Udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy na łyż-
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wach, Imprezy kulturalne, Organizowanie pokazów łyżwiar-
skich, Usługi rekreacyjne związane z łyżwiarstwem, 43 Bary, 
Bary przekąskowe.

(210) 552027 (220) 2023 02 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE TABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska kluska GWARANCJA JAKOŚCI Bartolini

(531) 01.17.11, 01.17.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 30 Makarony spożywcze, makarony nitki, paski, 
świderki, płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, zacierki, 
wycinanki, spaghetti, kluski, kluseczki, 35 Prowadzenie usług 
w zakresie: handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, 
prowadzenie sprzedaży poprzez sklepy detaliczne i hurtow-
nie oraz środki komunikacji elektronicznej poprzez strony 
internetowe lub telesklepy produktów spożywczych, jak: 
makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki, płatki, 
gwiazdki, falbanki, rurki wstążki, wycinanki, zacierki, spaghetti, 
kluseczki, kluski.

(210) 552028 (220) 2023 02 02
(731) IZOPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZO. PANEL

(531) 26.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Materiały budowlane metalowe, Konstrukcje 
metalowe lub składowe części hal magazynowych, produk-
cyjnych, handlowych, wystawowych, garaży, warsztatów, hal 
sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych, Metalowe bramy, 
Metalowe drzwi, Metalowe okna, Metalowe okna fasadowe, 
Metalowe płyty warstwowe do celów budowlanych, Meta-
lowe płyty izolacyjne warstwowe do celów budowlanych, 
Metalowe płyty izolacyjne warstwowe z rdzeniem ze sztyw-
nej pianki poliizocyjanurowej, z rdzeniem styropianowym, 
z rdzeniem z wełny mineralnej do celów budowlanych, Me-
talowe płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym do celów 
budowlanych, Kształtowniki metalowe, Materiały blacharskie 
dla budownictwa, Blacha, Płyty metalowe, Metalowe płyty 
konstrukcyjne, Metalowe okładziny konstrukcyjne i budow-

lane, Metalowe kasety, Metalowe płyty dachowe, podło-
gowe i ścienne, Rury i rynny metalowe, 17 Płyty izolacyjne, 
Izolacyjne płyty warstwowe do celów budowlanych, Płyty 
z materiału izolacyjnego do użytku w produkcji, Styropian, 
Wata szklana do izolacji, Wełna mineralna, Tworzywa sztucz-
ne półprzetworzone, Płyty izolacyjne warstwowe z rdze-
niem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej, z rdzeniem 
styropianowym, z rdzeniem z wełny mineralnej do celów 
budowlanych, Płyta izolacyjna wykonana z wełny mineralnej, 
Płyty izolacyjne z miki, Materiały izolacyjne, Ognioodporne 
materiały izolacyjne, Artykuły i materiały izolacyjne i zabez-
pieczające, Izolacja do celów budowlanych, 19 Materiały 
budowlane niemetalowe, Płyty izolacyjne, niemetalowe, 
Niemetalowe płyty warstwowe do celów budowlanych, Nie-
metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Niemeta-
lowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Zaprawy budow-
lane, Podłogi niemetalowe, Wylewki podłogowe, materiały 
podłogowe niemetalowe, Pokrycia dachowe niemetalowe, 
Rury i rynny niemetalowe, Niemetalowe płyty izolacyjne 
warstwowe do celów budowlanych, Niemetalowe płyty izo-
lacyjne warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocy-
janurowej, z rdzeniem styropianowym, z rdzeniem z wełny 
mineralnej do celów budowlanych, 35 Usługi handlu deta-
licznego i hurtowego oraz usługi handlu detalicznego on-
line w zakresie: materiałów budowlanych i konstrukcyjnych 
metalowych i niemetalowych, konstrukcji stalowych, płyt 
izolacyjnych, płyt warstwowych, płyt izolacyjnych warstwo-
wych, materiałów do budowy hal magazynowych, produk-
cyjnych, handlowych, wystawowych, garaży, warsztatów, hal 
sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych, wkrętów, uszcze-
lek świetlików, drzwi, okien, narzędzi ręcznych, materiałów 
wypełniających i uszczelniających, materiałów izolacyjnych 
i ochronnych, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom [punkty informacji konsumenckiej], Organizowa-
nie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Reklama, Działania marketingowe, Usługi analizy i informacji 
biznesowej oraz badania rynkowe, Usługi reklamowe za po-
średnictwem Internetu, Reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, Publikowanie 
materiałów reklamowych online, Usługi w zakresie zamó-
wień online, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 37 Usługi 
budowlane, Usługi konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburze-
niowe, Usługi instalacyjne i naprawcze w zakresie hal ma-
gazynowych, produkcyjnych, handlowych, wystawowych, 
garaży, warsztatów, hal sportowych, wiat, pomieszczeń 
socjalnych, domów, pomieszczeń gospodarczych, Usługi 
remontowe w zakresie hal magazynowych, produkcyjnych, 
handlowych, wystawowych, garaży, warsztatów, hal sporto-
wych, wiat, pomieszczeń socjalnych, domów, pomieszczeń 
gospodarczych, Montaż instalacji budowlanych oraz wyko-
nywanie robót budowlanych wykończeniowych, Budow-
nictwo specjalistyczne, Usługi budowy hal magazynowych, 
produkcyjnych, handlowych, wystawowych, garaży, warsz-
tatów, hal sportowych, wiat, pomieszczeń socjalnych, do-
mów, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą 
operatorską, Usługi w zakresie nadzoru budowlanego, Prace 
wydobywcze, odwierty ropy naftowej i gazu, 40 Obróbka 
i przetwarzanie materiałów, Formowanie metali na zimno, 
Kucie, prasowanie, wytłaczanie, walcowanie i gięcie metali, 
Nakładanie powłok na metale, Obróbka skrawaniem metali, 
Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, 42 Usługi 
projektowania i wykonywanie dokumentacji technicznej, 
Usługi projektowania hal magazynowych, produkcyjnych, 
handlowych, wystawowych, garaży, warsztatów, hal spor-
towych, wiat, pomieszczeń socjalnych, Analizy techniczne, 
Analizy materiałów, Analizy przemysłowe, Analizy wykonal-
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ności projektu, Badania przemysłowe i usługi w zakresie pro-
jektowania przemysłowego, Projektowanie i rozwój kompu-
terowego sprzętu i oprogramowania.

(210) 552087 (220) 2023 02 03
(731) KARPIŃSKI PRAWDZIWE LODY SPÓŁKA JAWNA, 

Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kavaleria

(531) 11.03.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 Kawa, Kawa bezkofeinowa, Gotowa kawa 
i napoje na bazie kawy, Kawa w postaci całych ziaren, Kawa 
w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, Kawa mielona, 
Ekstrakty z kawy, Mielone ziarna kawy, Palone ziarna kawy, 
Napoje sporządzane z kawy, Ziarna kawy, 43 Kawiarnie, 
Usługi kawiarni.

(210) 552111 (220) 2023 02 03
(731) SIEKLUCKI MAREK, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ShellBe

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 18 Artykuły podróżne [walizki, torby], Kufry i wa-
lizki, Małe walizki, Skórzane walizki podróżne, Walizki, Walizki 
biznesowe, Walizki na kółkach, Walizki na pobyt jednodnio-
wy, Walizki podróżne, Walizki z wbudowanymi półkami, 
Walizki z napędem elektrycznym, Walizki z kółkami, Walizki 
skórzane, Walizki podróżne [podręczne], Portfele wraz z etui 
na karty, Portfele z metali szlachetnych, Portfele z przegród-
kami na karty, Skórzane portfele na karty kredytowe, Torby 
i portfele skórzane, Torebki, portmonetki i portfele, Wali-
zy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, Portfele skórzane, Portfele nie z metali szla-
chetnych, Portfele na nadgarstek, Portfele na karty kredy-
towe, Portfele na karty, Portfele na karty wizytowe, Portfele 
na kostkę, Portfele do przypinania na pasku, Etui na karty kre-
dytowe (portfele), Etui na karty [portfele], Etui na wizytów-
ki w postaci portfeli, Portfele, Portfele damskie nie z metali 
szlachetnych, Plecaki z kółkami, Plecaki wycieczkowe, Plecaki 
uczniowskie, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, Plecaki 
na kółkach, Plecaki do noszenia niemowląt, Plecaki [małe], 
Plecaki dla wędrowników, Plecaki dla alpinistów, Plecaki, 
Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Małe plecaki, 
Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosmetyczki 
(bez wyposażenia), Kosmetyczki na przybory toaletowe, Ko-
smetyczki (niewyposażone), Kosmetyczki [saszetki na przy-
bory toaletowe], Kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, 
Bagaże podróżne, Kufry i torby podróżne, Duże torby po-
dróżne ze sztywnej skóry, Kufry podróżne, Niewielkie torby 
podróżne, Organizery podróżne przystosowane do bagażu, 
Podróżne (Kufry -), Podróżne pudła na kapelusze, Podróżne 
pokrowce na krawaty, Podróżne (Torby -), Podróżne torby 
na garderobę wykonane ze skóry, Podróżne torby na ubra-
nie, Pokrowce podróżne na ubrania, Torby podróżne, Torby 

podróżne na buty, Torby podróżne wykonane z tworzyw 
sztucznych, Torby podróżne wykonane ze skóry, Torby po-
dróżne [podręczne], Torby podróżne o małej objętości, Torby 
podróżne na kółkach, Torby podróżne wykonane z imitacji 
skóry, Torby podróżne [wyroby skórzane], Torby [pokrowce] 
na ubrania do podróży, Torby typu kufry podróżne, Worki 
marynarskie na podróż, Worki podróżne, Zestawy podróżne, 
Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 28 Zabawkowy sprzęt 
sportowy, Uchwyty do artykułów sportowych, Tyczki do sko-
ków o tyczce (sprzęt sportowy), Sprzęt sportowy dla zwierząt 
domowych, Sprzęt sportowy, Sprzęt do treningów sporto-
wych, Słupki do siatek tenisowych [sprzęt sportowy], Siatki 
do sportowych gier piłkowych, Siatki do celów sportowych, 
Piłki jako sprzęt sportowy, Ochraniacze na ręce przystoso-
wane do użytku podczas zajęć sportowych, Ochraniacze  
[części strojów sportowych], Magnezja do poprawy chwyt-
ności w czynnościach sportowych, Materiały strunowe 
do rakiet sportowych, Artykuły i sprzęt sportowy, Dopaso-
wane pokrowce na sprzęt sportowy, Futerały przystosowane 
do noszenia artykułów sportowych, Gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych, Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
Małe trampoliny, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sporto-
we], Trampoliny treningowe.

(210) 552115 (220) 2023 02 04
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AUROLINA
(510), (511) 5 Leki i preparaty farmaceutyczne, w tym leki 
i preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu doro-
słych z cukrzycą typu 2 jako uzupełnienie diety i aktywności  
fizycznej w celu poprawy kontroli glikemii.

(210) 552117 (220) 2023 02 04
(731) KRYNICKI PIOTR GRUPA KRYNICKI, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nova coffee WE LOVE COFFEE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.27, 26.11.01, 02.09.01, 26.13.01
(510), (511) 30 Kawa.

(210) 552118 (220) 2023 02 04
(731) MIA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) mia colonia
(510), (511) 3 Dyfuzory z patyczkami zapachowymi,  
4 Świece zapachowe.

(210) 552121 (220) 2023 02 05
(731) WYDAWNICTWO DIAMENTY SPÓŁKA 

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



Nr  ZT11/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 53

(540) DIAMENTY WYDAWNICTWO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 17.02.01, 17.02.02, 26.11.02, 26.11.08, 
20.07.01, 20.07.02

(510), (511) 16 Drukowane książki, czasopisma, gazety 
i inne media papierowe, Biuletyny informacyjne, Biuletyny 
[materiały drukowane], Biuletyny w dziedzinie gier, Czasopi-
sma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periody-
ki], Czasopisma o tematyce ogólnej, Czasopisma z plakata-
mi, Dodatki do gazet w postaci czasopism, Drukowane cza-
sopisma poświęcone sztuce figuratywnej, Drukowane cza-
sopisma poświęcone turystyce, Drukowane czasopisma 
poświęcone filmom, Drukowane czasopisma poświęcone 
sztukom teatralnym, Drukowane gazetki zakładowe, Druko-
wane komunikaty prasowe, Ekslibris, Encyklopedie, Gazety, 
Gazety codzienne, Ilustrowane albumy, Komiksy, Komiksy 
japońskie [manga], Komiksy [książki], Komunikaty prasowe 
[materiały drukowane], Książeczki urodzinowe, Książeczki 
z opowiadaniami dla dzieci, Książki, Książki beletrystyczne, 
Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, 
Książki do dyktand, Książki do malowania, Książki do podpi-
su, Książki do rysowania, Książki fantasy, Książki drukowane 
w dziedzinie edukacji muzycznej, Książki informacyjne, 
Książki kucharskie, Książki niebeletrystyczne, Książki religij-
ne, Książki upominkowe, Książki z dziedziny gier i grania, 
Książki z dziedziny nauki golfa, Książki z grafiką, Książki z nu-
tami, Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki 
z pieśniami religijnymi, Książki z plakatami, Książki z regula-
minami, Książki z rozkładanymi obrazkami, Książki z zada-
niami dla dzieci, Książki z zasadami do gier, Księgi druków 
handlowych, Księgi gości, Księgi pamiątkowe, Magazyny 
dotyczące gier wideo i gier komputerowych, Magazyny po-
dróżnicze, Magazyny w zakresie gier i grania, Magazyny 
z programem telewizyjnym, Materiały do introligatorstwa, 
Materiały na okładki książek, Notesy na zapiski, Obwoluty 
książek, Obwoluty papierowe na książki, Okładki czasopism, 
Okładki książkowe, Okładki na książeczki bankowe, Opako-
wania książek, Papier gazetowy, Papier na oprawy książek, 
Periodyki, Periodyki [czasopisma], Periodyki drukowane, 
Podręczniki, Podręczniki [książki], Podręczniki strategii 
do gier komputerowych, Poradniki do gier komputerowych, 
Poradniki [podręczniki], Poradniki strategiczne do gier 
w karty, Powieści, Powieści graficzne, Powieści graficzne 
typu manga, Przewodniki, Przewodniki strategiczne do gier 
karcianych w postaci czasopism, Publikacje drukowane, Pu-
blikacje encyklopedyczne, Publikacje drukowane dotyczą-
ce komputerów, Publikacje periodyczne drukowane, Publi-
kacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rękopisy książek, 
Roczniki dotyczące piłki nożnej, Roczniki [publikacje druko-
wane], Roczniki szkolne, Romanse, Rysunki satyryczne 
w gazetach [materiały drukowane], Serie książek beletry-
stycznych, Serie książek niebeletrystycznych, Serie książek 
ze wskazówkami do gier wideo, Słowniki, Śpiewniki, Zakład-
ki do książek z metali szlachetnych, Zakładki do stron, Zbio-
ry streszczeń orzeczeń sądowych, Zeszyty ćwiczeń, Zeszyty 
do ćwiczeń, Zeszyty do zapisu odległości lotu piłek golfo-
wych, Zeszyty do zapisywania danych, Zeszyty na wypra-
cowania, Zeszyty nutowe, Zeszyty wydatków, Zeszyty z in-
deksem, 41 Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, 
innych niż do celów reklamowych, Elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, Kom-

puterowe przygotowanie materiałów do publikacji [micro-
-publishing], Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Komputerowy skład drukarski 
[DTP], Konsultacje edytorskie, Korekta rękopisów, Multime-
dialne wydania czasopism, Multimedialne wydania gazet, 
Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wyda-
nia publikacji elektronicznych, Muzyczne usługi wydawni-
cze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi 
wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, Pisanie przemówień politycznych, Pisanie 
scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż rekla-
mowe, Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie tekstów  
[innych niż teksty reklamowe], Pisanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług 
teletekstu, Programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, Publikacja broszur, Publikacja 
czasopism, Publikacja drukowanych książek telefonicznych, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publi-
kacja gazet elektronicznych online, Publikacja i redagowa-
nie materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie 
książek, Publikacja i wydawanie prac naukowych związa-
nych z technologią medyczną, Publikacja kalendarzy, Publi-
kacja kalendarzy imprez, Publikacja książek i czasopism 
elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja map 
geograficznych, Publikacja materiałów dostępnych za po-
średnictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materia-
łów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów 
drukowanych, Publikacja podręczników użytkownika, Publi-
kacja prac naukowych, Publikacja recenzji online w dziedzi-
nie rozrywki, Publikacja tekstów w postaci nośników elek-
tronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostęp-
nych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Pu-
blikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie arkuszy in-
formacyjnych, Publikowanie czasopism, Publikowanie cza-
sopism elektronicznych, Publikowanie czasopism interne-
towych, Publikowanie czasopism, książek i podręczników 
z dziedziny medycyny, Publikowanie czasopism w postaci 
elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów, 
Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, 
prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie druków, również w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publiko-
wanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie dru-
ków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dy-
daktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elek-
troniczne, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publiko-
wanie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalo-
gów i broszur, Publikowanie gazety dla klientów w Interne-
cie, Publikowanie katalogów dotyczących turystyki, Publi-
kowanie katalogów dotyczących podróży, Publikowanie 
książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie 
książek dotyczących ligi rugby, Publikowanie książek eduka-
cyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
online, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie książek 
instruktażowych, Publikowanie książek, magazynów, alma-
nachów i czasopism, Publikowanie książek z nutowym zapi-
sem muzyki, Publikowanie książek związanych z programa-
mi telewizyjnymi, Publikowanie książek związanych z tech-
nologią informacyjną, Publikowanie książek związanych 
z rozrywką, Publikowanie literatury instruktażowej, Publiko-
wanie magazynów konsumenckich, Publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, Publi-
kowanie materiałów drukowanych związanych z francuski-
mi winami, Publikowanie materiałów drukowanych doty-
czących edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych 
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dotyczących rybek domowych, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, 
Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie 
elektronicznej, Publikowanie materiałów drukowanych, in-
nych niż teksty reklamowe, Publikowanie multimedialne 
książek, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycz-
nych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne maga-
zynów, czasopism i gazet, Publikowanie multimediów, Publi-
kowanie naukowych czasopism informacyjnych, Publikowa-
nie nut, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie opowiadań, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Publikacja wyników badań kli-
nicznych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Biblioteka [wypoży-
czalnia książek], Biblioteki, Doradztwo w zakresie planowania 
imprez specjalnych, Doradztwo w zakresie planowania przy-
jęć, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie infor-
macji dotyczących książek, Dostarczanie informacji na temat 
aktywności kulturalnych, Imprezy kulturalne, Obsługa biblio-
tek, Organizowanie konkursów, Wydawanie audiobooków, 
Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism.

(210) 552148 (220) 2023 02 06
(731) GORCZYCA AGNIESZKA KASPAR, Przasnysz
(540) (znak słowny)
(540) e-kaspar
(510), (511) 35 Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: rowery, hulajnogi (pojazdy), pojazdy, 
akcesoria do rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: rowery elektryczne, 
hulajnogi (pojazdy), pojazdy, akcesoria do rowerów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
środki do prania, preparaty myjące, środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, odzież jednorazowa, worki na śmieci, karmy 
i pasze dla zwierząt, urządzenia grzewcze, Instalacje grzew-
cze, przenośne urządzenia grzewcze, konwektory [grzejniki], 
grzejniki do pomieszczeń, grzejnik elektryczny, piecyki gazo-
we, piecyki gazowe, pompy, kompresory i dmuchawy, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: grzejniki olejowe, grzejniki wentylatorowe, elektryczne 
grzejniki wentylatorowe, wentylatory elektryczne, grzejniki 
wentylatorowe, konwektory [grzejniki], nawilżacze, suszarki 
do żywności, klimatyzatory, urządzenia myjące, sprzęt i ar-
tykuły do sprzątania i czyszczenia, elektronarzędzia, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
odkurzacze domowe, piekarniki domowe, lodówki, zmy-
warki do naczyń, okapy wentylacyjne do piekarników, tele-
wizory, sprzęty AGD i RTV, nagrzewnice, kurtyny grzewcze, 
termowentylatory, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: środki do prania, prepa-
raty myjące, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, odzież 
jednorazowa, worki na śmieci, karmy i pasze dla zwierząt, 
urządzenia grzewcze, instalacje grzewcze, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: grzejniki olejowe, grzejniki wentylatorowe, elektryczne 
grzejniki wentylatorowe, wentylatory elektryczne, grzejniki 
wentylatorowe, konwektory [grzejniki], nawilżacze, suszarki 
do żywności, klimatyzatory, urządzenia myjące, sprzęt i arty-
kuły do sprzątania i czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: elektrona-
rzędzia, odkurzacze domowe, piekarniki domowe, lodówki, 

zmywarki do naczyń, okapy wentylacyjne do piekarników, 
telewizory, sprzęty AGD i RTV, nagrzewnice, kurtyny grzew-
cze, termowentylatory.

(210) 552160 (220) 2023 02 06
(731) HARATYM JOANNA, Domaniówka
(540) (znak słowny)
(540) nessamed
(510), (511) 3 Kosmetyki, Dermokosmetyki, Produkty ko-
smetyczne do ochrony i pielęgnacji ciała, włosów i skóry,  
5 Preparaty medyczne, Preparaty lecznicze do pielęgna-
cji ciała, włosów i skóry, Sole do celów medycznych, Zioła 
i oleje lecznicze, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Suple-
menty diety i substancje odżywcze do celów leczniczych, 
16 Publikacje drukowane, Materiały szkoleniowe, Wszystkie 
wyżej wymienione z dziedziny kosmetyki i kosmetologii oraz 
chirurgii plastycznej i dermatologii estetycznej, 41 Organizo-
wanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny kosmetologii i ko-
smetyki, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w tym 
także w Internecie, Organizowanie pokazów i konferencji dla 
celów edukacyjnych i szkoleniowych, 44 Usługi medyczne, 
w tym wykonywanie zabiegów z zakresu chirurgii plastycz-
nej oraz dermatologii estetycznej, Usługi w dziedzinie pielę-
gnacji urody, w tym zabiegi SPA, Usługi fizjoterapii i parame-
dycyny, Informacja i konsultacje specjalistyczne w zakresie 
wyżej wymienionych usług.

(210) 552166 (220) 2023 02 06
(731) HARATYM JOANNA, Domaniówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NESSAMED

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, Dermokosmetyki, Produkty ko-
smetyczne do ochrony i pielęgnacji ciała, włosów i skóry,  
5 Preparaty medyczne, Preparaty lecznicze do pielęgna-
cji ciała, włosów i skóry, Sole do celów medycznych, Zioła 
i oleje lecznicze, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Suple-
menty diety i substancje odżywcze do celów leczniczych, 
16 Publikacje drukowane, Materiały szkoleniowe, Wszystkie 
wyżej wymienione z dziedziny kosmetyki i kosmetologii oraz 
chirurgii plastycznej i dermatologii estetycznej, 41 Organizo-
wanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny kosmetologii i ko-
smetyki, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w tym 
także w Internecie, Organizowanie pokazów i konferencji dla 
celów edukacyjnych i szkoleniowych, 44 Usługi medyczne, 
w tym wykonywanie zabiegów z zakresu chirurgii plastycz-
nej oraz dermatologii estetycznej, Usługi w dziedzinie pielę-
gnacji urody, w tym zabiegi SPA, Usługi fizjoterapii i parame-
dycyny, Informacja i konsultacje specjalistyczne w zakresie 
wyżej wymienionych usług.
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(210) 552194 (220) 2023 02 08
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGE NOW

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 30 Batony zbożowe i energetyczne, Ciasta, 
Ciastka, Ciasteczka, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], 
Cukierki, batony i guma do żucia, Cukierki krówki, Czekola-
da, Czekolada mleczna, Czekolada pitna, Czekoladki, Czeko-
ladki z nadzieniem, Galaretki owocowe [słodycze], Galaretki 
w czekoladzie, Kakao, Karmelki [cukierki], Krówki czekola-
dowe, Lody jadalne, Napoje na bazie kakao, Pasty na bazie 
czekolady, Pianki, Słodycze [cukierki], Lizaki [wyroby cukier-
nicze], Pastylki [wyroby cukiernicze], Wafle czekoladowe, 
Wyroby cukiernicze, Wyroby czekoladowe, Wyroby z kakao, 
Żelki, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłko-
wej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) 
towarów obejmujących: batony zbożowe i energetyczne, 
ciasta, ciastka, ciasteczka, croissanty [rogaliki z ciasta fran-
cuskiego], cukierki, batony i guma do żucia, cukierki krówki, 
czekoladę, czekoladę mleczną, czekoladę pitną, czekolad-
ki, czekoladki z nadzieniem, galaretki owocowe [słodycze], 
galaretki w czekoladzie, kakao, karmelki [cukierki], krówki 
czekoladowe, lody jadalne, napoje na bazie kakao, pasty 
na bazie czekolady, pianki, słodycze [cukierki], lizaki [wyro-
by cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], wafle czeko-
ladowe, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, wyroby 
z kakao, żelki, Prezentowanie towarów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama, Rekla-
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych.

(210) 552231 (220) 2023 02 08
(731) Shenzhen Sailvan Network Technology Co., Ltd., 

Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) AVIDLOVE
(510), (511) 25 Gorsety, Biustonosze, Bielizna osobista, Majt-
ki, Kostiumy kąpielowe, Koszule nocne, Szlafroki, Piżamy, 
Kombinezony [odzież], Body [bielizna], Dzianina [odzież], 
Odzież codzienna, Rajstopy, Odzież, Pończochy, Podkoszulki 
sportowe, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna osobista z dzia-
niny, Bielizna nocna, Majtki damskie.

(210) 552233 (220) 2023 02 08
(731) Shenzhen Sailvan Network Technology Co., Ltd., 

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

(540) AVIDLOVE

(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 18 Imitacje skóry, Skóra surowa lub półprze-
tworzona, Paski skórzane [inne niż odzież], Baty, bicze, Klapy 
na oczy dla koni [uprząż], Sznurówki skórzane, Walizki z imita-
cji skóry, Obroże dla psów, Okrycia dla zwierząt, Torby na gar-
nitury, koszule i sukienki, Pokrowce podróżne na ubrania, 
Okrycia dla kotów, Obroże dla zwierząt, Rzemienie, Moleskin 
[imitacja skóry], Postronki do uprzęży, Kagańce, Paski skórzane 
[rymarstwo], Tręzla [uzda], Dyscyplina dziewięciorzemienna 
[bicz], Skórzane nagłówki uprzęży, 25 Gorsety, Biustonosze, 
Bielizna osobista, Majtki, Kostiumy kąpielowe, Koszule nocne, 
Szlafroki, Piżamy, Kombinezony [odzież], Body [bielizna], Dzia-
nina [odzież], Odzież codzienna, Rajstopy, Odzież, Pończochy, 
Podkoszulki sportowe, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna oso-
bista z dzianiny, Bielizna nocna, Majtki damskie.

(210) 552234 (220) 2023 02 08
(731) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Xtra karta Credit Agricole
(510), (511) 9 Magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne 
nośniki danych z nagraniami, Oprogramowanie kompute-
rowe, Magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki 
danych kodowane i niekodowane, Karty magnetyczne ko-
dowane, Karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
Urządzenia do transmisji i przetwarzania danych, Urządzenia 
elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyłania 
danych, Moduły ładowalne z publikacjami w formie elek-
tronicznej oraz zawierające treści multimedialne, Oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi 
transakcji i operacji bankowych, Oprogramowanie i aplika-
cje do urządzeń przenośnych, Elektroniczne bazy danych, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania do stosowa-
nia jako portfel elektroniczny, Oprogramowanie do płat-
ności elektronicznych, Podcasty do pobrania, 35 Reklama, 
kreowanie wizerunku firmy, usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, admini-
strowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwa-
nia stałych klientów w formie programów lojalnościowych, 
Kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe 
bazy danych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, Przetwarzanie danych, Zarządzanie bazami danych, 
Udostępnianie komputerowych baz danych, Analizy kosz-
tów, Księgowość i rachunkowość, Doradztwo biznesowe, 
36 Operacje bankowe, Usługi bankowe, z uwzględnieniem 
usług bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy 
elektroniczne, Bankowość telefoniczna, Usługi bankowości 
domowej, Usługi bankowości osobistej, Usługi finansowe, 
Operacje walutowe, Analizy finansowe, Doradztwo finanso-
we, Informacja bankowa, Inwestycje kapitałowe, Lokaty kapi-
tałów i doradztwo w tym zakresie, Usługi finansowych baz 
danych, Obsługa kredytów i pożyczek ratalnych, Obsługa 
kont bankowych, Finansowanie pożyczek i kredytów, Emi-
sja kart płatniczych, Obsługa kart płatniczych, Pośrednictwo 
finansowe, Powiernictwo finansowe, Transakcje finansowe, 
Transfer elektroniczny środków finansowych, Zarządzanie 
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finansami, Informacja o usługach i produktach bankowych 
i finansowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości 
na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości interneto-
wych], Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie 
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] 
i forów internetowych, Świadczenie usług komunikacji gło-
sowej przez Internet, Cyfrowa transmisja danych za pośred-
nictwem Internetu, Elektroniczne przesyłanie programów 
komputerowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem 
Internetu, Zapewnianie dostępu do danych i informacji 
za pośrednictwem Internetu, Dostęp do treści, stron inter-
netowych i portali, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
przez Internet, Intranet i extranet, Transmisja treści genero-
wanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz da-
nych i do Internetu, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali internetowych, Usługi 
pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci prze-
syłu danych, Usługi emisji treści audio i wideo świadczone 
za pośrednictwem Internetu, Elektroniczna wymiana wiado-
mości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów 
[chatroomów] oraz forów internetowych, Podcasting, Usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń.

(210) 552235 (220) 2023 02 08
(731) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ekstra karta Credit Agricole
(510), (511) 9 Magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne 
nośniki danych z nagraniami, Oprogramowanie kompute-
rowe, Magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki 
danych kodowane i niekodowane, Karty magnetyczne ko-
dowane, Karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
Urządzenia do transmisji i przetwarzania danych, Urządzenia 
elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyłania 
danych, Moduły ładowalne z publikacjami w formie elek-
tronicznej oraz zawierające treści multimedialne, Oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi 
transakcji i operacji bankowych, Oprogramowanie i aplika-
cje do urządzeń przenośnych, Elektroniczne bazy danych, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania do stosowa-
nia jako portfel elektroniczny, Oprogramowanie do płat-
ności elektronicznych, Podcasty do pobrania, 35 Reklama, 
kreowanie wizerunku firmy, usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, admini-
strowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwa-
nia stałych klientów w formie programów lojalnościowych, 
Kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe 
bazy danych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, Przetwarzanie danych, Zarządzanie bazami danych, 
Udostępnianie komputerowych baz danych, Analizy kosz-
tów, Księgowość i rachunkowość, Doradztwo biznesowe, 
36 Operacje bankowe, Usługi bankowe, z uwzględnieniem 
usług bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy 
elektroniczne, Bankowość telefoniczna, Usługi bankowości 
domowej, Usługi bankowości osobistej, Usługi finansowe, 
Operacje walutowe, Analizy finansowe, Doradztwo finanso-
we, Informacja bankowa, Inwestycje kapitałowe, Lokaty kapi-
tałów i doradztwo w tym zakresie, Usługi finansowych baz 
danych, Obsługa kredytów i pożyczek ratalnych, Obsługa 
kont bankowych, Finansowanie pożyczek i kredytów, Emi-
sja kart płatniczych, Obsługa kart płatniczych, Pośrednictwo 
finansowe, Powiernictwo finansowe, Transakcje finansowe, 

Transfer elektroniczny środków finansowych, Zarządzanie 
finansami, Informacja o usługach i produktach bankowych 
i finansowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości 
na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości interneto-
wych], Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie 
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] 
i forów internetowych, Świadczenie usług komunikacji gło-
sowej przez Internet, Cyfrowa transmisja danych za pośred-
nictwem Internetu, Elektroniczne przesyłanie programów 
komputerowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem 
Internetu, Zapewnianie dostępu do danych i informacji 
za pośrednictwem Internetu, Dostęp do treści, stron inter-
netowych i portali, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
przez Internet, intranet i extranet, Transmisja treści genero-
wanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz da-
nych i do Internetu, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali internetowych, Usługi 
pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci prze-
syłu danych, Usługi emisji treści audio i wideo świadczone 
za pośrednictwem Internetu, Elektroniczna wymiana wiado-
mości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów 
[chatroomów] oraz forów internetowych, Podcasting, Usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń.

(210) 552236 (220) 2023 02 08
(731) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) eXtra karta Credit Agricole
(510), (511) 9 Magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne 
nośniki danych z nagraniami, Oprogramowanie kompute-
rowe, Magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki 
danych kodowane i niekodowane, Karty magnetyczne ko-
dowane, Karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
Urządzenia do transmisji i przetwarzania danych, Urządzenia 
elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyłania 
danych, Moduły ładowalne z publikacjami w formie elek-
tronicznej oraz zawierające treści multimedialne, Oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi 
transakcji i operacji bankowych, Oprogramowanie i aplika-
cje do urządzeń przenośnych, Elektroniczne bazy danych, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania do stosowa-
nia jako portfel elektroniczny, Oprogramowanie do płat-
ności elektronicznych, Podcasty do pobrania, 35 Reklama, 
kreowanie wizerunku firmy, usługi marketingowe, Usługi 
promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, admini-
strowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwa-
nia stałych klientów w formie programów lojalnościowych, 
Kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe 
bazy danych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, Przetwarzanie danych, Zarządzanie bazami danych, 
Udostępnianie komputerowych baz danych, Analizy kosz-
tów, Księgowość i rachunkowość, Doradztwo biznesowe, 
36 Operacje bankowe, Usługi bankowe, z uwzględnieniem 
usług bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy 
elektroniczne, Bankowość telefoniczna, Usługi bankowości 
domowej, Usługi bankowości osobistej, Usługi finansowe, 
Operacje walutowe, Analizy finansowe, Doradztwo finanso-
we, Informacja bankowa, Inwestycje kapitałowe, Lokaty kapi-
tałów i doradztwo w tym zakresie, Usługi finansowych baz 
danych, Obsługa kredytów i pożyczek ratalnych, Obsługa 
kont bankowych, Finansowanie pożyczek i kredytów, Emi-
sja kart płatniczych, Obsługa kart płatniczych, Pośrednictwo 
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finansowe, Powiernictwo finansowe, Transakcje finansowe, 
Transfer elektroniczny środków finansowych, Zarządzanie 
finansami, Informacja o usługach i produktach bankowych 
i finansowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości 
na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości interneto-
wych], Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie 
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] 
i forów internetowych, Świadczenie usług komunikacji gło-
sowej przez Internet, Cyfrowa transmisja danych za pośred-
nictwem Internetu, Elektroniczne przesyłanie programów 
komputerowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem 
Internetu, Zapewnianie dostępu do danych i informacji 
za pośrednictwem Internetu, Dostęp do treści, stron inter-
netowych i portali, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
przez Internet, intranet i extranet, Transmisja treści genero-
wanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz da-
nych i do Internetu, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali internetowych, Usługi 
pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci prze-
syłu danych, Usługi emisji treści audio i wideo świadczone 
za pośrednictwem Internetu, Elektroniczna wymiana wiado-
mości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów 
[chatroomów] oraz forów internetowych, Podcasting, Usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń.

(210) 552237 (220) 2023 02 08
(731) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Strefa biznesu Credit Agricole
(510), (511) 9 Magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne 
nośniki danych z nagraniami, Oprogramowanie kompute-
rowe, Magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki 
danych kodowane i niekodowane, Karty magnetyczne ko-
dowane, Karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
Urządzenia do transmisji i przetwarzania danych, Urządzenia 
elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyłania 
danych, Moduły ładowalne z publikacjami w formie elek-
tronicznej oraz zawierające treści multimedialne, Oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi 
transakcji i operacji bankowych, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, Elektroniczne bazy danych, Opro-
gramowanie komputerowe do pobrania do stosowania jako 
portfel elektroniczny, Oprogramowanie do płatności elek-
tronicznych, Podcasty do pobrania, 35 Reklama, kreowanie 
wizerunku firmy, usługi marketingowe, Usługi promocyj-
ne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, 
nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania stałych 
klientów w formie programów lojalnościowych, Kompilacja 
i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych, 
Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Prze-
twarzanie danych, Zarządzanie bazami danych, Udostępnia-
nie komputerowych baz danych, Analizy kosztów, Doradz-
two w prowadzeniu działalność gospodarczej dla małych 
i średnich firm czy podmiotów prowadzących jednoosobo-
wą działalność gospodarczą czy rolników, Księgowość i ra-
chunkowość, Doradztwo biznesowe, 36 Operacje bankowe, 
Usługi bankowe, z uwzględnieniem usług bankowych z do-
stępem bezpośrednim przez systemy elektroniczne, Ban-
kowość telefoniczna, Usługi bankowości domowej, Usługi 
bankowości osobistej, Usługi finansowe, Operacje walutowe, 
Analizy finansowe, Doradztwo finansowe, Informacja ban-
kowa, Inwestycje kapitałowe, Lokaty kapitałów i doradztwo 

w tym zakresie, Usługi finansowych baz danych, Obsługa 
kredytów i pożyczek ratalnych, Obsługa kont bankowych, 
Finansowanie pożyczek i kredytów, Emisja kart płatniczych, 
Obsługa kart płatniczych, Pośrednictwo finansowe, Powier-
nictwo finansowe, Transakcje finansowe, Transfer elektro-
niczny środków finansowych, Zarządzanie finansami, Infor-
macja o usługach i produktach bankowych i finansowych, 
38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 
Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy 
internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], Za-
pewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnia-
nie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie dostępu 
do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów 
internetowych, Świadczenie usług komunikacji głosowej 
przez Internet, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem 
Internetu, Elektroniczne przesyłanie programów kompute-
rowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie dostępu do danych i informacji za pośrednic-
twem Internetu, Dostęp do treści, stron internetowych i por-
tali, Usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, in-
tranet i extranet, Transmisja treści generowanych przez użyt-
kownika za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu, Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform 
i portali internetowych, Usługi pocztowe przy wykorzysta-
niu Internetu i innych sieci przesyłu danych, Usługi emisji tre-
ści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, 
Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii 
czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów in-
ternetowych, Podcasting, Usługi związane z elektronicznymi 
tablicami ogłoszeń.

(210) 552241 (220) 2023 02 08
(731) TOMIL s.r.o., Vysoké Mýto, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) azurit

(531) 03.05.01, 03.05.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Mydło, mydło w płynie, Szampony, odżywki 
do włosów, Produkty myjące do ciała i włosów w jednym, 
Płyny i pianki do kąpieli, Produkty kosmetyczne do pielę-
gnacji ciała i twarzy, Kremy pielęgnacyjne (upiększające), 
Preparaty do wybielania, Preparaty do prania, w tym prepa-
raty w postaci płynów, Preparaty do płukania i zmiękczania 
ubrań, Preparaty w płynie do czyszczenia i prania, Środki 
do czyszczenia zębów, Preparaty do czyszczenia, polero-
wania, odtłuszczania i ścierania, Preparaty do czyszczenia, 
polerowania, odtłuszczania i ścierania stosowane w samo-
chodach, Preparaty czyszczące do samochodów, Płyny 
i mleczka oczyszczające do celów kosmetycznych, Emulsje 
i mleczka do czyszczenia toalet, Woda toaletowa, Produkty 
kosmetyczne dla dzieci, 5 Preparaty do odświeżania powie-
trza, Dezodoranty, inne niż do użytku osobistego, Produkty 
do higieny intymnej zawarte w tej klasie, Środki odkażające 
i preparaty antybakteryjne, 16 Materiały drukowane, Torby 
papierowe, Plakaty, Karton/tektura, Pocztówki, kartki oko-
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licznościowe, Koperty, Nalepki, naklejki, Torby z tworzyw 
sztucznych do pakowania, 35 Rozpowszechnianie reklamy 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu oraz pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, 38 Udostępnianie infor-
macji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu oraz 
programów telewizyjnych i radiowych.

(210) 552242 (220) 2023 02 08
(731) TOMIL s.r.o., Vysoké Mýto, CZ
(540) (znak słowny)
(540) AZURIT
(510), (511) 3 Mydło, mydło w płynie, Szampony, odżywki 
do włosów, Produkty myjące do ciała i włosów w jednym, 
Płyny i pianki do kąpieli, Produkty kosmetyczne do pielę-
gnacji ciała i twarzy, Kremy pielęgnacyjne (upiększające), 
Preparaty do wybielania, Preparaty do prania, w tym prepa-
raty w postaci płynów, Preparaty do płukania i zmiękczania 
ubrań, Preparaty w płynie do czyszczenia i prania, Środki 
do czyszczenia zębów, Preparaty do czyszczenia, polero-
wania, odtłuszczania i ścierania, Preparaty do czyszczenia, 
polerowania, odtłuszczania i ścierania stosowane w samo-
chodach, Preparaty czyszczące do samochodów, Płyny 
i mleczka oczyszczające do celów kosmetycznych, Emulsje 
i mleczka do czyszczenia toalet, Woda toaletowa, Produkty 
kosmetyczne dla dzieci, 5 Preparaty do odświeżania powie-
trza, Dezodoranty, inne niż do użytku osobistego, Produkty 
do higieny intymnej zawarte w tej klasie, Środki odkażające 
i preparaty antybakteryjne, 16 Materiały drukowane, Torby 
papierowe, Plakaty, Karton/tektura, Pocztówki, kartki oko-
licznościowe, Koperty, Nalepki, naklejki, Torby z tworzyw 
sztucznych do pakowania, 35 Rozpowszechnianie reklamy 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu oraz pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, 38 Udostępnianie infor-
macji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu oraz 
programów telewizyjnych i radiowych.

(210) 552286 (220) 2023 02 09
(731) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Universal Almusso

(531) 03.01.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Wyroby papierowe, a mianowicie papier 
higieniczny, śliniaki papierowe, worki papierowe, rolki pa-
pieru toaletowego, bielizna stołowa papierowa, chusteczki 
do nosa papierowe, Wyroby papierowe do celów domo-
wych, Chusteczki papierowe, Chusteczki higieniczne, Chu-
steczki toaletowe, Ręczniki papierowe, Ręczniki kuchenne, 
Papier toaletowy, Czyściwa przemysłowe z papieru lub ce-
lulozy, Podkłady papierowe, Produkty z papieru do celów 
kuchennych, Serwetki papierowe.

(210) 552303 (220) 2023 02 10
(731) TYMOSZUK KINGA DREAM ABOUT HOME, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTOS HOME PASSION PAPER

(531) 26.01.06, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Przemysłowy papier i karton, Arkusze papieru 
[artykuły papiernicze], Arkusze papieru do tablicy „flipchart”, 
Arkusze papieru zadrukowane jednostronnie, Bloczki do no-
towania, Bloczki do zapisywania, Bloczki notatnikowe, Czyste 
kartki do notowania, Drukowane materiały opakowaniowe 
z papieru, Kartki papieru do robienia notatek, Kartki papieru 
[wkłady], Karton, Kolorowy karton, Papier, Papier na wizytów-
ki [produkt półprzetworzony], Papier samoprzylepny, Papier 
w arkuszach [artykuły piśmienne], Pergamin, Pudełka karto-
nowe na drobne upominki, Szyldy reklamowe z papieru lub 
z kartonu, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tablice ogłosze-
niowe z kartonu lub papieru, Torby papierowe do pakowa-
nia, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bileciki stołowe, 
Chusteczki toaletowe, Dekoracje na stół z papieru, Ozdoby 
kartonowe na artykuły spożywcze, Papierowe podstawki, 
Papierowe serwetki do użytku domowego, Papierowe worki 
na śmieci, Plakaty z papieru, Podstawki papierowe, Ręczniki 
papierowe, Serwetki jednorazowe, Torby na śmieci z papie-
ru, Artykuły piśmiennicze, Datowniki, Flamastry, Długopisy 
z brokatem do materiałów piśmiennych, Kredki do kolo-
rowania, Kubki na ołówki, Markery do ścierania na mokro, 
Materiały do rysowania na tablicach, Mazaki, Ołówki do ry-
sowania, Ołówki kolorowe, Pędzle do pisania, Pióra i długo-
pisy, Piórniki, Pojemniki na długopisy, Pojemniki na markery, 
Pojemniki na ołówki, Przyrządy do pisania, Upominkowe 
etui na przybory do pisania, Zestawy długopisów i ołów-
ków, Zestawy piór i długopisów, Zestawy piśmienne, Biały 
karton, Karton opakowaniowy, Kartonowe kontenery do pa-
kowania, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe 
pudełka na prezenty, Kartony do pakowania, Kartony do do-
starczania towarów, Materiały do opakowywania, Materiały 
do pakowania z papieru, Materiały do pakowania z kartonu, 
Opakowania kartonowe, Papierowe pojemniki do przecho-
wywania, Papierowe pudełka do pakowania, Papierowe to-
rebki do pakowania, Pojemniki kartonowe, Pojemniki do ar-
chiwizacji dokumentów [segregatory], Pojemniki kartonowe 
do pakowania, Pojemniki papierowe, Pudełka kartonowe, 
Pudełka tekturowe, Pudełka na prezenty z papieru, Pudełka 
z papieru, Pudełka z papieru lub kartonu, Pudła kartonowe, 
Pudła papierowe, Składane pudełka kartonowe, Składane 
pudełka z papieru, Torby na prezenty, Torby na zakupy, Torby 
papierowe, Kieszonkowe notesy, Notatniki [notesy], Notesy, 
Notesy [artykuły papiernicze], Notesy na zapiski, Kalenda-
rze, Kalendarze drukowane, Kalendarze na biurko, Kalenda-
rze kieszonkowe, Kalendarze ścienne, Organizery do użytku 
biurowego, Organizery na biurko, Organizery kieszonkowe, 
Organizery osobiste, Przybory do wycierania tablic do pisa-
nia, Tablice magnetyczne jako artykuły biurowe, Tablice ma-
gnetyczne do planowania zajęć i spotkań, Tablice na notatki 



Nr  ZT11/2023 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 59

[artykuły biurowe], Tablice suchościeralne, Tablice suchoście-
ralne o właściwościach magnetycznych, Tablice z kartkami 
do prezentacji [flipchart], Segregatory, Segregatory [artykuły 
biurowe], Segregatory biurowe, Segregatory (materiały biu-
rowe), Skoroszyty i segregatory, Papeteria zapachowa, Kaset-
ki na papeterię [artykuły biurowe], Czyste papierowe zeszyty, 
Zeszyty, Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biuro-
we], Pojemniki na karteczki do notowania, Kalendarze z kart-
kami do wyrywania, Kartki do notowania, Przylepne kartki 
na notatki, Segregatory na luźne kartki, Usuwalne samo-
przylepne kartki do notatek, Klasery filatelistyczne, Naklejki, 
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami arty-
stycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami.

(210) 552313 (220) 2023 02 10
(731) FEDRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 Tytoń, Tytoń do papierosów, Artykuły  
do użytku z tytoniem.

(210) 552315 (220) 2023 02 10
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POWERMAT 

TADEUSZ BIJAK, MONIKA BIJAK, KRYSTIAN BIJAK 
SPÓŁKA JAWNA, Zawiercie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RED Technic

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Drut metalowy [z metali nieszlachetnych], 
7 Dystrybutory automatyczne, Generatory elektryczności, 
Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny 
rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wy-
dobywczego i górnictwa, Pompy, kompresory i dmuchawy, 
Urządzenia do przenoszenia i transportu, Urządzenia zamia-
tające, czyszczące, myjące i piorące, Generatory prądu, Ma-
szyny do wytwarzania prądu, Prąd (Generatory -), Prądnice, 
Zestawy generatorów elektrycznych, 8 Podnośniki, Narzędzia 
ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, 
9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elek-
tryce, 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Oświetlenie i reflek-
tory oświetleniowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Sprzęt 

do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, 
do żywności i napojów, Urządzenia do ogrzewania i suszenia 
do użytku osobistego, Urządzenia do suszenia.

(210) 552319 (220) 2023 02 10
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(559) (znak inny)
(540) L LEWIATAN ALE DOBRE!

(531) 26.01.03, 26.11.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.14
(571) opis znaku:
(510), (511) 1 Ocet spirytusowy [rozcieńczony roztwór kwa-
su octowego], Kwas cytrynowy, 3 Środki czyszczące, Prepa-
raty do zmywania naczyń, Detergenty do zmywania naczyń, 
Nawilżane chusteczki kosmetyczne, 16 Papier toaletowy, 
Ręczniki papierowe, Chusteczki higieniczne, Papier toale-
towy w rolkach, Toaletowy (Papier -), 29 Ekstrakty mięsne, 
Sosy, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, Mleko i produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadal-
ne, Smalec, Koncentraty pomidorowe [purée], Kukurydza 
słodka [konserwowana], Groszek konserwowy, Margaryna, 
Kostki bulionowe, Pasztet mięsny, Fasola w puszkach, Groch 
łuskany, Groch dzielony, Fasola, Gulasze, Masło, Mięso kon-
serwowane, Konserwa turystyczna, Żelatyna, Mleko, Na-
biał i substytuty nabiału, Konserwy z owocami, Konserwy 
rybne, Konserwy mięsne, Konserwy, marynaty, Mielonki 
(konserwy), Konserwowane warzywa, Mieszanki warzywne, 
Pasty do smarowania na bazie warzyw, Przekąski na bazie 
warzyw, Warzywa konserwowane, Warzywa fermentowa-
ne, Warzywa marynowane, Warzywa mrożone, Warzywa 
preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa w słoikach, 
Warzywa w puszkach, Warzywa w plasterkach, konserwowe, 
Warzywa suszone, Warzywne pasty do smarowania, Desery 
owocowe, Gotowane owoce, Mieszanki owoców i orzechów, 
Mieszanki owoców suszonych, Mrożone owoce, Mrożone 
owoce morza, Owoce konserwowane, Owoce gotowane, 
Owoce konserwowane w słoikach, Owoce marynowane, 
Owoce morza konserwowane, Owoce przetworzone, Owo-
ce w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Pasta z owo-
ców, Pokrojone owoce, Produkty z owoców morza, Produkty 
z suszonych owoców, Przeciery owocowe, Przekąski na ba-
zie owoców, Przekąski na bazie suszonych owoców, Przeką-
ski z owoców, Przetwory owocowe [dżemy], Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączko-
wych, Przetworzone owoce morza, Sałatki owocowe, Słod-
kie nadzienia z owoców, Suszone owoce, Przekąski na bazie 
orzechów, Przekąski na bazie sera, Przekąski na bazie ryb, 
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie kokosu, Prze-
kąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie słodkiej kukurydzy, 
Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie tofu, Przekąski 
na bazie warzyw strączkowych, Przekąski na bazie ziemnia-
ków, Przekąski ziemniaczane, Desery wykonane z produktów 
mlecznych, Jogurt, Desery jogurtowe, Kefir [napój mleczny], 
Maślanka, Śmietana, Ser twarogowy, Pasta rybna, Paluszki 
rybne, Potrawy rybne, Ryby konserwowane, Ryby maryno-
wane, 30 Gotowe sosy, Pasty warzywne [sosy], Przeciery wa-
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rzywne [sosy], Ryż, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Bułki, 
Pieczywo, Wypieki, Produkty cukiernicze, Desery, Słodycze, 
Czekolada i produkty czekoladowe, Wafle, Ciastka, Chrupki, 
Musztarda, Majonez, Keczup, Ocet, Sosy, Przyprawy, Maka-
rony, Soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], 
Bułka tarta, Płatki kukurydziane, Kasze, Kasza manna, Płatki 
owsiane, Płatki zbożowe, Cukier, Sól, Słodycze [cukierki], Sło-
dycze czekoladowe, Słodycze bez cukru, Słodycze nieleczni-
cze, Chrupki serowe [przekąski], Gotowe przekąski na bazie 
zbóż, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie mąki, 
Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski 
na bazie tortilli, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie 
wafli ryżowych, Przekąski przygotowane z mąki ziemniacza-
nej, Przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren 
zbóż, Przekąski składające się głównie z makaronu, Prze-
kąski składające się głównie z ryżu, Przekąski składające się 
głównie z chleba, Przekąski składające się z produktów zbo-
żowych, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukier-
niczych, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przekąski 
słone na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski 
słone na bazie kukurydzy, Przekąski sporządzone z produk-
tów zbożowych, Przekąski w postaci ciast owocowych, Prze-
kąski wieloziarniste, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski 
wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski z ekstrudo-
wanej pszenicy, Przekąski z pieczywa chrupkiego, Przekąski 
z produktów zbożowych, Przekąski zbożowe o smaku sera, 
Jadalne wafle, Wafle ryżowe, Wafle czekoladowe, Desery 
czekoladowe, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe 
desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby piekar-
nicze], Batony zbożowe, Batony spożywcze na bazie zbóż, 
Batony czekoladowe, Cukierki, batony i guma do żucia, Mąka, 
Mąka ziemniaczana, Makaron gotowy, Chleb chrupki, Chrup-
ki kukurydziane, Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Chrupki 
zbożowe, Czekolada, Czekoladki, 32 Wody, Wody mineralne, 
Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i warzywne, Soki 
owocowe i warzywne, Owocowe nektary, bezalkoholowe, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzeda-
ży za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: 
Ocet spirytusowy [rozcieńczony roztwór kwasu octowego], 
kwas cytrynowy, środki czyszczące, preparaty do zmywania 
naczyń, nawilżane chusteczki kosmetyczne, folia aluminio-
wa, torby, torby na zakupy, tekstylne torby na zakupy, pa-
pier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, 
chusteczki toaletowe, papier śniadaniowy, torby papierowe 
do pakowania, torby na zakupy z tworzywa sztucznego, uni-
wersalne woreczki z tworzyw sztucznych, worki na śmieci, 
torby izotermiczne, torby i worki do pakowania, przechowy-
wania i transportu, artykuły spożywcze, ekstrakty mięsne, 
sosy, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, mleko, nabiał i produkty mleczne, substytuty 
nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, smalec, koncentraty pomi-
dorowe [purée], kukurydza słodka [konserwowana], groszek 
konserwowy, margaryna, kostki bulionowe, pasztet mięsny, 
fasola w puszkach, groch łuskany, groch dzielony, fasola, gu-
lasze, masło, mięso konserwowane, konserwa turystyczna, 
konserwy spożywcze, mrożonki spożywcze, żelatyna, ryż, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, pieczywo, wypieki, 
produkty cukiernicze, desery, słodycze, czekolada i produk-
ty czekoladowe, wafle, ciastka, chrupki, cukier, sól, musztar-
da, majonez, keczup, ocet, sosy, przyprawy, makarony, soda 
oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], bułka tar-
ta, płatki kukurydziane, kasze, kasza manna, płatki owsiane, 
płatki zbożowe, przekąski, napoje, wody, wody mineralne, 
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i warzywne, soki 
owocowe i warzywne, owocowe nektary bezalkoholowe.

(210) 552324 (220) 2023 02 10
(731) KWIATKOWSKA ALICJA LUKA W SZTUCE, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUKA SZTUKA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Odbitki artystyczne graficzne, Obrazy arty-
styczne, Papierowe wyroby artystyczne, Obrazy [malarstwo], 
oprawione lub nie, Akwarele [skończone obrazy], Obrazy, 
Obrazy i zdjęcia, Obrazy w postaci wydrukowanych zdjęć, 
Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Reprezentacje graficzne [ry-
sunki, obrazy], Ryty artystyczne, Akwaforty [grafika], Książki 
z grafiką, Ryciny [grafika], 41 Warsztaty do celów rekreacyj-
nych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach 
kulturalnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, 42 Grafika 
artystyczna, Usługi artystów grafików, Usługi związane z pro-
jektowaniem graficznym [sztuka].

(210) 552325 (220) 2023 02 10
(731) BURY NATALIA MUSIC CARE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSIC CARE Natalia Bury

(531) 02.09.01, 24.17.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozryw-
ka/edukacja], Warsztaty w celach szkoleniowych, Kształce-
nie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, Usługi edukacyjne 
świadczone dla dzieci, 44 Muzykoterapia w celach fizycznych, 
psychologicznych i kognitywnych, Usługi w zakresie muzyko-
terapii, Terapia sztuką, Terapia zajęciowa i rehabilitacja.

(210) 552326 (220) 2023 02 10
(731) MOON COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M
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(531) 26.02.01, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Bielizna osobista i nocna, Garnitury damskie, Kom-
binezony, Komplety sportowe, Koszule, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Odzież dla małych dzieci, Odzież gimnastyczna.

(210) 552333 (220) 2023 02 11
(731) ZACHAREWICZ MAGDALENA MAMAGU, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAMAGU

(531) 26.05.01, 26.05.16, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 26.01.01, 
26.01.06, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 43 Ośrodki opieki dziennej, Opieka nad dzieć-
mi w żłobkach, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, 
Usługi w zakresie żłobków, Żłobki dla dzieci, Żłobki i ośrodki  
opieki dziennej.

(210) 552337 (220) 2023 02 12
(731) OPALIŃSKI RAFAŁ, Zielonka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYSPY LEONARDA  

akademia dzieci ciekawych świata

(531) 02.05.02, 02.05.08, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.10, 
26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarze-
nia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozryw-
ka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłuma-
czeń pisemnych, Organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i mu-
zea, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi-
medialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi w za-
kresie przedstawień na żywo, Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kul-
tury, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowy-
mi, Administrowanie [organizacja] teleturniejami, Admini-
strowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Admini-
strowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Centra roz-
rywki, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, 
Akredytacja kompetencji zawodowych, Doradztwo w za-
kresie planowania imprez specjalnych, Doradztwo w zakre-
sie planowania przyjęć, Dostarczanie filmów, nie do pobra-
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dostarczanie informacji dotyczących książek, Dostarczanie 
informacji na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie roz-

rywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci na-
granej muzyki, Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Escape room 
[rozrywka], Elektroniczne usługi biblioteczne mające 
na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym in-
formacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio 
i/lub wideo, Fankluby, Fotoreportaże, Impresariat artystycz-
ny, Imprezy kulturalne, Impresariat teatralny, Imprezy ta-
neczne, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja 
o rekreacji, Informacja o wypoczynku, Informacje dotyczą-
ce działalności kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki 
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, Informacje o rekreacji, Malowanie twarzy, Malowa-
nie portretów, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki 
i rozrywki, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, 
Konkursy muzyczne, Nauczanie i szkolenia, Organizacja ak-
tywności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja ak-
tywności edukacyjnych na obozach letnich, Odgrywanie 
roli clowna, Organizacja aktywności sportowych na obo-
zach letnich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Orga-
nizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i prowadzenie 
balów, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozryw-
kowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kultural-
nych, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, 
Organizowanie festiwali, Organizowanie balów, Organiza-
cja widowisk, Organizacja webinariów, Organizacja rozryw-
ki na imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć, Organizacja 
konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, Organiza-
cja konkursów piękności, Organizacja imprez rozrywko-
wych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Or-
ganizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja 
konkursów muzycznych, Organizacja i przeprowadzanie 
konkursów piękności, Organizowanie festiwali w celach 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizowa-
nie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festy-
nów w celach rekreacyjnych, Organizowanie festynów 
w celach kulturalnych, Organizowanie gal, Organizowanie 
gier z udziałem publiczności, Organizowanie grupowych 
zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prezentowanie poka-
zów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Organizowa-
nie i prowadzenie loterii, Organizowanie i prowadzenie 
spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i przepro-
wadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywko-
wych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie 
imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywko-
wych i kulturalnych, Organizowanie imprez tanecznych, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywko-
wych i sportowych, Organizowanie kongresów i konferen-
cji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie 
konkursów, Organizowanie lokalnych wydarzeń kultural-
nych, Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, 
Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie przedstawień, Organizowanie rozrywki, Organi-
zowanie rozrywki wizualnej, Organizowanie rozrywki wizu-
alnej i muzycznej, Organizowanie spektakli rozrywkowych, 
Organizowanie społecznych imprez sportowych i kultural-
nych, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organi-
zowanie turniejów rekreacyjnych, Organizowanie uczest-
nictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Organizowanie 
widowisk historycznych w plenerze, Organizowanie wido-
wisk [impresariat], Organizowanie widowisk scenicznych, 
Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Organizo-
wanie widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie 
wycieczek w celach rozrywkowych, Ośrodki rozrywkowe, 
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Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Pisanie piosenek, 
Oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych, Planowa-
nie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie po-
kazów filmów, Planowanie przyjęć, Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Planowanie specjalnych imprez, Planowanie 
sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, Prowadzenie 
imprez rozrywkowych, Przeprowadzanie aktywności kultu-
ralnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Prze-
prowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami 
w celach rozrywkowych, Przesłuchania do teleturniejów 
telewizyjnych, Przesłuchania do telewizyjnych konkursów 
talentów, Rozrywka, Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, 
Rozrywka interaktywna, Rozrywka teatralna, Rozrywka 
w postaci festiwalu etnicznego, Rozrywka z udziałem mu-
zyki, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem 
telewizji, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Świadcze-
nie usług w dziedzinie rekreacji, Szkolenia ruchowe dla 
dzieci, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie aktu-
alności związanymi ze sportem, Udostępnianie informacji 
z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, Udostępnianie graczom informacji na temat 
rankingu ich wyników w grach przez witrynę internetową, 
Udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednic-
twem sieci komputerowych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do teleturniejów, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do gier planszowych, 
Udostępnianie obiektów kinowych, Udostępnianie obsza-
rów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, Udo-
stępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów roz-
rywkowych, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozryw-
kowych, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, 
Udostępnianie terenów rekreacyjnych, Udostępnianie tre-
ści audio online nie do pobrania, Udostępnianie usług 
i obiektów rekreacyjnych, Udzielanie informacji dotyczą-
cych rozrywki, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji 
w dziedzinie rekreacji, Udzielanie informacji w dziedzinie 
muzyki, Usługi agencyjne w zakresie rozrywki, Usługi arty-
stów estradowych, Usługi doradcze w zakresie rozrywki, 
Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi gier, Usługi infor-
macyjne związane z rozrywką, Usługi klubowe [rozrywka], 
Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi 
rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywko-
we dostarczane przez Internet, Usługi rozrywkowe ośrod-
ków wczasowych, Usługi rozrywkowe oferowane w syste-
mie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 
Usługi rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne, Usługi roz-
rywkowe świadczone dla dzieci, Usługi w zakresie kultury, 
Usługi w zakresie rekreacji, Usługi w zakresie rozrywki, 
Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach kul-
turalnych, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizo-
wane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zapewnianie atrakcji 
odwiedzającym w celach rozrywkowych, Zapewnianie 
atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych, Zapewnia-
nie rozrywki online, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Za-
pewnianie zajęć rekreacyjnych, Zapewnienie obiektów 
i sprzętu na potrzeby rozrywki.

(210) 552345 (220) 2023 02 13
(731) SITKIEWICZ ARTUR KOM-IT, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) SPCX
(510), (511) 9 Komputery, Komputery i sprzęt komputerowy, 
Komputery typu all-in-one, Komputery przenośne, Kompu-
tery osobiste, Podręczne komputery PC.

(210) 552363 (220) 2023 02 13
(731) ORZECHOWSKA MARZENA MAŁE DUŻE, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Male Duze

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin 
[poduszki], Łóżka, materace, poduszki i poduszki ozdobne, 
Maty do drzemki [poduszki lub materace], Poduszki, Podusz-
ki dekoracyjne, Poduszki ozdobne, Poduszki podróżne, Po-
duszki z wypełnieniem, Zagłówki - poduszki dla niemowląt 
[podpórki], Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, 
inne niż pościel, Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dzie-
cięcych, inne niż pościel, 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne i sub-
stytuty wyrobów tekstylnych.

(210) 552364 (220) 2023 02 13
(731) Orion Corporation, Espoo, FI
(540) (znak słowny)
(540) DNOR
(510), (511)  5 Preparaty farmaceutyczne zawierające allopurynol.

(210) 552369 (220) 2023 02 13
(731) SZTYBURSKI TOMASZ TREEHOUSE NIERUCHOMOŚCI 

SPÓŁKA CYWILNA, Olsztyn; PIECHOWSKI DOMINIK 
TREEHOUSE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, 
Olsztyn; JANKOWSKA ANNA TREEHOUSE 
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Olsztyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TreeHouse

(531) 05.01.05, 05.01.16, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 552370 (220) 2023 02 13
(731) ARNOLD JAKUB, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PERFECT DAY SPA

(531) 05.03.11, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 44 Salony piękności, Świadczenie usług przez sa-
lony piękności, Usługi pielęgnacji urody, Zabiegi pielęgnacji 
urody, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie 
zabiegów upiększających, Usługi doradcze dotyczące uro-
dy, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi salonów pięk-
ności, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla 
ciała, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Analiza kosmetycz-
na, Usługi spa, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji 
ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA.

(210) 552371 (220) 2023 02 13
(731) BOROWICZ JACEK PUBHEALTH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWO zaprogramowani

(531) 13.01.17, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia.

(210) 552377 (220) 2023 02 13
(731) KOZIOŁ JAROSŁAW, Ścinawica, ZZ
(540) (znak słowny)
(540) CENTRUM BALANS
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Nauczanie i szkolenia, 
Nauczanie indywidualne, Organizacja aktywności edukacyj-
nych na obozach letnich, Organizacja aktywności kulturalnych 
na obozach letnich, Organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie kon-
gresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, 
Usługi w zakresie kultury, Doradztwo specjalistyczne w za-
kresie edukacji, Edukacja, Edukacja dorosłych, Usługi edukacji 
na poziomie podstawowym związane z umiejętnością czyta-
nia i pisania, Usługi edukacji percepcyjnej, Zajęcia zorganizo-
wane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], Trening rozwoju osobi-
stego, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], 
Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi szkoleniowe lub 

edukacyjne w dziedzinie life coachingu, 44 Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, Usługi optycz-
ne, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Wynajem sprzętu 
do opieki zdrowotnej dla ludzi, Badania w zakresie diagnozy 
stanu zdrowia, Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzro-
kowego, Dopasowywanie aparatów słuchowych, Badania 
medyczne, Badania przesiewowe, Badanie słuchu, Doradztwo 
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycz-
nych, Doradztwo związane z badaniem słuchu, Doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wy-
kwalifikowany personel medyczny, Poradnictwo medyczne, 
Psychiatria, Usługi testów audiologicznych, Usługi w zakresie 
audiologii, Usługi w zakresie badań lekarskich, Analiza zacho-
wania do celów medycznych, Badania psychologiczne, Bada-
nie osobowości do celów psychologicznych, Badanie osobo-
wości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Doradztwo 
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości me-
dycznych, Doradztwo psychologiczne, Doradztwo związane 
z psychologią integralną, Konsultacje psychiatryczne, Konsul-
tacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psy-
chologiczna, Poradnictwo psychologiczne, Przeprowadzanie 
ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych, Przeprowadzanie testów psycho-
metrycznych do celów medycznych, Przygotowywanie profili 
psychologicznych, Przygotowywanie profilów psychologicz-
nych do celów medycznych, Psychoterapia, Psychoterapia ho-
listyczna, Sporządzanie raportów psychologicznych, Terapia 
poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-behavioral thera-
py – CBT), Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Terapia 
sztuką, Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], Testy psy-
chiatryczne, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji 
psychicznej, Udzielanie informacji dotyczących modyfikacji 
zachowania, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usłu-
gi diagnozy psychologicznej, Usługi doradcze dotyczące za-
chowania ludzkiego, Usługi poradnictwa psychologicznego 
w zakresie sportu, Usługi psychiatryczne, Usługi psychologów, 
Usługi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi 
w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie 
oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], 
Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie 
psychologii pracy, Usługi w zakresie psychologii dla osób in-
dywidualnych i grup, Usługi w zakresie testów psychologicz-
nych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Doradztwo 
dietetyczne, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Mu-
zykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kogni-
tywnych, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Terapia 
mowy, Terapia mowy i słuchu, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, 
Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi 
terapeutyczne, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, 
Usługi w zakresie muzykoterapii.

(210) 552390 (220) 2023 02 14
(731) RB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) run the brand
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(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.05.01, 26.04.02, 26.07.25, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 Administrowanie portalami internetowymi, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 
systematyzacja komputerowych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, Usługi konsultingowe i doradcze w za-
kresie: organizowania, prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, zarządzania personalnego, Usługi w zakre-
sie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tworzenia marki 
(reklama i promocja), usługi reklamowe służące tworzeniu 
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Projektowanie, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, Produkcja 
reklam w formie audycji i filmów reklamowych, dystrybucja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi mar-
ketingowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynaj-
mowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie 
targów i wystaw handlowych i reklamowych, usługi agencji 
informacji handlowej.

(210) 552396 (220) 2023 02 14
(731) MACHALSKA EWA SALP, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) salp Pasjonaci Twojej (Wy)mowy

(531) 26.03.04, 26.03.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej.

(210) 552408 (220) 2023 02 13
(731) MGS LAW KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH 

MĄDRY, SZNYCER, SAMBOŻUK I PARTNERZY, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MGS LAW

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 552414 (220) 2023 02 13
(731) AP-AIRCRAFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 18.05.03, 26.02.16, 29.01.12
(510), (511) 12 Pojazdy lotnicze, 41 Zapewnianie szkoleń 
i egzaminów edukacyjnych do celów certyfikacji.

(210) 552429 (220) 2023 02 14
(731) BW NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Odżywcze suple-
menty diety, Suplementy diety zawierające białko, Suple-
menty diety ze sproszkowanymi jagodami acai.

(210) 552430 (220) 2023 02 14
(731) GROCHOWSKA URSZULA AGROPARK,  

Gąsówka-Oleksin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROPARK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.14, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budow-
lane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 44 Usługi 
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 552431 (220) 2023 02 14
(731) CHEM POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 02.01.10, 12.03.25, 11.07.05
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i udrożnienia rur 
odpływowych, toaletowe środki sanitarne, 5 Środki bakterio-
bójcze, 37 Czyszczenie rur kanalizacyjnych.

(210) 552432 (220) 2023 02 14
(731) MIKULEC ANDRZEJ FIRMA HANDLOWA MIKULEC, 

Biała Niżna
(540) (znak słowny)
(540) Muszynova
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi parków roz-
rywki, Usługi placów zabaw, Ośrodki rekreacyjno-sportowe 
wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, Usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Usługi świadczone przez parki sportowe, 
Zajęcia sportowe, Organizowanie imprez sportowych, Wyna-
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jem sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, Organizacja turniejów tenisowych, Nauka gry 
w tenisa, Wynajem sprzętu do tenisa, Udostępnianie kor-
tów tenisowych, Usługi siłowni, Organizowanie i prowadze-
nie rozgrywek badmintona, Nauczanie badmintona, Usługi 
edukacyjne związane z jogą, Usługi treningowe w zakresie 
aerobiku, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Nauka tańca, 
Organizowanie pokazów tanecznych, Usługi w zakresie sal 
tanecznych, Usługi fitness klubów, Usługi w zakresie treningu 
fizycznego, Kursy boksu, Usługi rekreacyjne, Organizowanie 
zajęć rekreacyjnych, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, 
Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie 
wydarzeń muzycznych, Organizowanie lokalnych wydarzeń 
kulturalnych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wy-
poczynkowej, Usługi edukacyjne, Organizowanie i obsługa 
konferencji, Usługi świadczone przez bary karaoke, Usługi 
związane z dyskotekami, Kręgielnie, Udostępnianie sprzętu 
i obiektów do gry w kręgle, Usługi ścianki wspinaczkowej, 
Usługi w zakresie squasha, Nauka gry w squasha, Wynajem 
hal rozrywkowych, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi hotelowe, Usługi 
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Ofe-
rowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Usługi kawiarni, 
Usługi kateringowe, Bary przekąskowe, Serwowanie napo-
jów alkoholowych, 44 Masaż sportowy, Usługi fizjoterapii, 
Usługi spa, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
Usługi saun, Usługi solarium, Terapia zajęciowa i rehabilitacja,  
Aromaterapia, Usługi pielęgnacji urody.

(210) 552433 (220) 2023 02 14
(731) MIKULEC ANDRZEJ FIRMA HANDLOWA MIKULEC, 

Biała Niżna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) muszynova food & fun

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.24, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi parków roz-
rywki, Usługi placów zabaw, Ośrodki rekreacyjno-sportowe 
wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, Usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Usługi świadczone przez parki sportowe, 
Zajęcia sportowe, Organizowanie imprez sportowych, Wyna-
jem sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, Organizacja turniejów tenisowych, Nauka gry 
w tenisa, Wynajem sprzętu do tenisa, Udostępnianie kor-
tów tenisowych, Usługi siłowni, Organizowanie i prowadze-
nie rozgrywek badmintona, Nauczanie badmintona, Usługi 
edukacyjne związane z jogą, Usługi treningowe w zakresie 
aerobiku, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Nauka tańca, 
Organizowanie pokazów tanecznych, Usługi w zakresie sal 
tanecznych, Usługi fitness klubów, Usługi w zakresie treningu 
fizycznego, Kursy boksu, Usługi rekreacyjne, Organizowanie 
zajęć rekreacyjnych, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, 
Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie 

wydarzeń muzycznych, Organizowanie lokalnych wydarzeń 
kulturalnych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wy-
poczynkowej, Usługi edukacyjne, Organizowanie i obsługa 
konferencji, Usługi świadczone przez bary karaoke, Usługi 
związane z dyskotekami, Kręgielnie, Udostępnianie sprzętu 
i obiektów do gry w kręgle, Usługi ścianki wspinaczkowej, 
Usługi w zakresie squasha, Nauka gry w squasha, Wynajem 
hal rozrywkowych, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi hotelowe, Usługi 
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Ofe-
rowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Usługi kawiarni, 
Usługi kateringowe, Bary przekąskowe, Serwowanie napo-
jów alkoholowych, 44 Masaż sportowy, Usługi fizjoterapii, 
Usługi spa, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
Usługi saun, Usługi solarium, Terapia zajęciowa i rehabilitacja,  
Aromaterapia, Usługi pielęgnacji urody.

(210) 552448 (220) 2023 02 15
(731) SALAWA JERZY ABAKUSBABY, Myślenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sajomi

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie masażu.

(210) 552449 (220) 2023 02 15
(731) ADAMSKI MARCIN PANCHANPL, Nysa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Panchanpl

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.25, 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18
(510), (511) 35 Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu.

(210) 552464 (220) 2023 02 14
(731) CELEBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALONOWE LOVE BY WARSAW
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(531) 02.09.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizacja przyjęć, Organizacja imprez roz-
rywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych.

(210) 552467 (220) 2023 02 14
(731) WOJCIECHOWSKA VICTORIA, Kruszowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TB TORIS

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 552473 (220) 2023 02 14
(731) OCTA ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
36 Wynajem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościa-
mi, Administrowanie nieruchomością, Inwestowanie w nie-
ruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi 
nabywania nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Wy-
najem nieruchomości i majątku, Dzierżawa nieruchomości 
posiadanych na własność, Inwestowanie kapitału w nieru-
chomości, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 
Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynka-
mi mieszkalnymi, 37 Budowa nieruchomości mieszkalnych, 
Remont nieruchomości.

(210) 552476 (220) 2023 02 15
(731) SITKIEWICZ ARTUR KOM-IT, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) SPC-X
(510), (511) 9 Komputery, Komputery i sprzęt komputerowy, 
Komputery typu all-in-one, Komputery przenośne, Kompu-
tery osobiste, Podręczne komputery PC.

(210) 552480 (220) 2023 02 14
(731) WOJCIECHOWSKA VICTORIA, Kruszowice
(540) (znak słowny)
(540) TORIS
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycie głowy.

(210) 552487 (220) 2023 02 15
(731) APARTAMENTY GOOD TIME SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Szklarska Poręba

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD TIME APARTAMENTY

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Wynajem domów, Wynajem domów do wy-
najęcia, Wynajem mieszkań, Wynajem mieszkań, studio 
i pokoi, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem 
mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem nierucho-
mości, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,  
Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego -), 37 Usługi w za-
kresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie 
malowania i dekorowania budynków, 43 Wynajem zakwa-
terowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach waka-
cyjnych, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, Świadczenie usług przez hotele i motele, Organizowanie 
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organi-
zowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie za-
kwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania 
tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania dla wcza-
sowiczów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, 
Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Tymcza-
sowy wynajem pokoi, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla 
przyczep kempingowych, Udostępnianie sprzętu i obiektów 
kempingowych dla przyczep turystycznych, Udostępnianie 
tymczasowych obiektów i sprzętu dla przyczep kempingo-
wych, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi 
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi recepcyjne 
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazda-
mi i wyjazdami], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usłu-
gi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi 
w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwatero-
wania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Usługi w zakresie zakwaterowania, Wynajem pokoi jako tym-
czasowego zakwaterowania, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowe-
go w domach i mieszkaniach, Zapewnianie umeblowanego 
zakwaterowania tymczasowego.

(210) 552488 (220) 2023 02 15
(731) FUNDACJA CORRESPONDANCE DES ARTS, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BOOK ART MUSEUM

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizo-
wanie warsztatów, Usługi muzeów [wystawy], Imprezy kultu-
ralne, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania fil-
mów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edu-
kacyjnych, Usługi galerii sztuki, Usługi edukacyjne w zakresie 
sztuki, Wypożyczanie dzieł sztuki, Impresariat artystyczny, 
Dostarczanie informacji dotyczących książek, Publikowanie 
książek, Usługi wydawnicze, Konsultacje edytorskie, Informa-
cje dotyczące działalności kulturalnej, Usługi klubów książki 
udzielających informacji z zakresu książek.

(210) 552489 (220) 2023 02 15
(731) JAGIEŁŁO JOANNA BIURO RACHUNKOWE ESITO, 

Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) „ESITO”
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w zakresie sporządza-
nia zeznań podatkowych, Doradztwo księgowe w zakresie 
podatków, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Przy-
gotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podat-
kowe, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [ra-
chunkowość], Księgowość i rachunkowość, Dostarczanie ra-
portów dotyczących informacji rachunkowych, Przygotowa-
nie skomputeryzowanej rachunkowości, Przygotowywanie 
wymiaru podatku [rachunki], Rachunkowość, Rachunkowość 
komputerowa, Rachunkowość, księgowość i audyt, Plano-
wanie podatkowe [rachunkowość], Rachunkowość na rzecz 
osób trzecich, Rachunkowość, w szczególności księgowość, 
Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, Skompute-
ryzowana rachunkowość, Skomputeryzowane prowadzenie 
rachunkowości, Skomputeryzowane ustalanie wysokości 
podatku [rachunkowość], Udostępnianie informacji doty-
czących kont [rachunkowość], Usługi doradcze dotyczące 
rachunkowości handlowej, Usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące rachunkowości, Usługi rachunkowe w zakresie 
kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, Usługi rachun-
kowości w zakresie czesnego, Usługi w zakresie księgowości 
i rachunkowości, Usługi w zakresie rachunkowości śledczej, 
Wystawianie rachunków, Zarządzanie rachunkami firm,  
Zarządzanie rachunkowością.

(210) 552499 (220) 2023 02 15
(731) SZCZYPIORSKA-SEMIK BARBARA SEGURO ECO, 

Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) oils AROMATHERAPY

(531) 05.05.23, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Naturalne olejki eteryczne, Olejki eterycz-
ne, Aromatyczne olejki eteryczne, Olejki eteryczne do sto-
sowania w aromaterapii, Olejki eteryczne do stosowania 
w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne 
do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne do użytku osobiste-
go, Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, 
Olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, 
Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne 
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki ete-
ryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne o zastosowaniu 
kosmetycznym, Roślinne olejki eteryczne, Zmieszane olejki 
eteryczne, Olejki eteryczne do użytku w procesach produk-
cyjnych, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Terpeny 
jako olejki eteryczne.

(210) 552500 (220) 2023 02 15
(731) BALICKA AGNIESZKA ŚWIERKOWE DOMY, Kiekrz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Babylike

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Drewniane półki i stojaki [meble], Komody 
[meble], Meble, Łóżka, Łóżka drewniane, Łóżka dziecięce, 
Łóżka piętrowe, Łóżka ze schowkiem [szufladami], Leżaczki 
dziecięce typu bujaki, Regały drewniane [meble].

(210) 552501 (220) 2023 02 15
(731) GODZIEMSKI RAFAŁ, Osielsko
(540) (znak słowny)
(540) MEMO
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
Organizowanie bankietów, Bary, Kawiarnie, Dekorowanie żyw-
ności, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restaura-
cje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi barmanów, Usługi barów kawowych, Usługi degustacji 
win (dostarczanie napojów), Usługi doradców w zakresie win, 
Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na wynos, Usługi barowe, Usługi restauracyjne, 
Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi świadczo-
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ne przez bary bistro, Usługi w zakresie dostarczania napojów, 
Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedze-
nia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia 
w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje, Winiarnie, Zapew-
nianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, Usługi kateringowe, Katering obej-
mujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący 
żywność i napoje na bankiety, Usługi cateringu zewnętrznego, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Usługi kateringowe w prywatnych sa-
lach do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi kateringowe 
dla firm, Doradztwo kulinarne, Dokonywanie rezerwacji re-
stauracji i posiłków, Informacja o usługach restauracyjnych, In-
formacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, 
Przedstawianie informacji w zakresie gotowania za pośrednic-
twem strony internetowej, Udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywno-
ści, Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi dorad-
cze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, 
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi rezerwacyjne 
w zakresie rezerwacji posiłków.

(210) 552502 (220) 2023 02 16
(731) SZŁODA ANDRZEJ MARIUSZ FUNDAMURY.PL, Podbór
(540) (znak słowny)
(540) FUNDAMURY.PL
(510), (511) 37 Usługi budowlane.

(210) 552503 (220) 2023 02 16
(731) JAKUBCZYK MARCIN, Banino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Euro Parts

(531) 18.01.05, 07.11.10, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów.

(210) 552504 (220) 2023 02 16
(731) SULIGA AGATA OPCJA NATURA, Kobierno
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.15, 29.01.12, 05.03.99
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, 
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji 
urody, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kosmetyki 
do stosowania na skórę, Kosmetyki i preparaty kosmetycz-

ne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki 
nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki w formie żeli, 
Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosme-
tyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosme-
tyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy 
do ciała [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Żele do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Balsam do ciała, Szampon do włosów, 
Mus do pielęgnacji skóry, Żel do kąpieli, Mydło [detergent], 
Mydło perfumowane, Mydło pielęgnacyjne, Dezodoran-
ty, Serum do celów kosmetycznych, Nielecznicze serum 
do skóry, Serum pielęgnacyjne, Serum zapobiegające sta-
rzeniu się, Kremy do rąk, Płyn do kąpieli, Olejki eteryczne, 
Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki w go-
towych zestawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki 
w postaci płynów, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 
Nielecznicze kremy do stóp, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów 
kosmetycznych.

(210) 552507 (220) 2023 02 16
(731) VOLTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herba-
tami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami 
z gryki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbata-
mi z gryki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gry-
ką przetworzoną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku  
z gryką przetworzoną.

(210) 552508 (220) 2023 02 16
(731) HYPED GLOBAL MARKETING  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Strzyżewo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mucha welon

(531) 09.03.13, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511)  45 Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych.
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(210) 552512 (220) 2023 02 16
(731) WAŃDOCH JOANNA CZEKOLADINO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Czekoladino
(510), (511) 30 Babki Panettone, Batoniki nugatowe w po-
lewie czekoladowej, Bezy, Budynie deserowe, Bułeczki 
z czekoladą, Bułeczki z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki 
z cynamonem, Ciasto na biszkopty, Cienkie kruche nale-
śniki (papad), Crème caramel jako karmelowy deser, Crois-
sant jako rogaliki z ciasta francuskiego, Cukierki, Czekolada, 
Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada 
na polewy lub posypki, Czekolada nielecznicza, Czekolad-
ki, Czekoladki z likierem, Czekoladowe dodatki smakowe, 
Czekoladowe fondue, Czekoladowe ozdoby do ciast, Cze-
koladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czekoladowe 
wyroby cukiernicze zawierające praliny, Dekoracje z czeko-
lady do wyrobów cukierniczych, Desery czekoladowe, De-
sery z muesli, Drobiny kajmakowe, Galaretki owocowe jako 
słodycze, Gofry, Gofry czekoladowe, Gofry z polewą cze-
koladową, Gotowane wyroby cukiernicze, Gotowe desery 
na bazie czekolady, Gotowe desery jako wyroby cukierni-
cze, Gotowe do spożycia puddingi, Imitacje kremu budy-
niowego, Jabłka w cieście, Jagody pokryte czekoladą, Kra-
kersy o smaku owocowym, Krem jajeczny custard, Kremy 
budyniowe custard jako pieczone desery, Kremy czekola-
dowe, Kremy czekoladowe do smarowania, Kremy na ba-
zie kakao w postaci past do smarowania, Lodowe słodycze, 
Lodowe wyroby cukiernicze, Marcepan, Marcepan w cze-
koladzie, Mieszanki czekolady na gorąco, Migdały w pole-
wie czekoladowej, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone 
mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogurtowe, 
Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone 
wyroby cukiernicze na patyku, Musy, Musy czekoladowe, 
Musy deserowe, Musy jako słodycze, Musy jako wyroby cu-
kiernicze, Naleśniki, Nielecznicze mączne wyroby cukierni-
cze w polewie z imitacji czekolady, Nielecznicze mączne 
wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, Nie-
lecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czeko-
ladę, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, Nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, 
Nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety 
polegającej na kontrolowaniu kalorii, Nielecznicze wyro-
by cukiernicze o smaku mlecznym, Nielecznicze wyroby  
cukiernicze w formie galaretki, Nielecznicze wyroby cu-
kiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze wyroby cu-
kiernicze z nadzieniem z toffi, Nielecznicze wyroby cukier-
nicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, 
Nugat, Orzechy laskowe pokryte czekoladą, Orzechowe 
wyroby cukiernicze, Orzechy macadamia w polewie cze-
koladowej, Orzechy w czekoladzie, Orzeszki ziemne zato-
pione w karmelowym batoniku, Owoce pod kruszonką, 
Owoce w polewie czekoladowej, Pływające wyspy jako de-
ser, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy piankowe, 
Posypka czekoladowa, Praliny z waflem, Preparaty do pro-
dukcji słodyczy, Produkty na bazie czekolady, Puddingi, 
Puddingi do użytku jako desery, Słodkie babeczki Panet-
tone, Słodkie bułki, Składniki na bazie kakao do produktów 
cukierniczych, Słodycze gotowane, Słodkie wyroby cukier-
nicze (nie dla celów medycznych), Słodkie sosy do dese-
rów na bazie mleka i żółtek (custard), Słodycze lodowe, 
Słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, Słodycze o smaku 
lukrecji, Słodycze w postaci musów, Smakowe wyroby cu-
kiernicze na bazie cukru, Sos czekoladowy, Spody do ciasta 
z krakersów graham, Substytut marcepanu, Wyroby cukier-
nicze na bazie pomarańczy, Wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze mrożone, 
Wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, Wiórki 

do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego, Wata 
cukrowa, Trufle jako wyroby cukiernicze, Trufle rumowe 
jako wyroby cukiernicze, Trufle czekoladowe, Torty Paw-
łowej z orzechami laskowymi, Torty Pawłowej o smaku 
orzechów laskowych, Tiramisu, Sztuczna czekolada, Ta-
bletki jako wyroby cukiernicze, Suflety deserowe, Substy-
tuty czekolady, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
Wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, 
Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Nielecznicze 
wyroby cukiernicze o smaku miętowym, Wyroby cukierni-
cze płynne, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, 
Wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, 
Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, 
Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, 
Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukierni-
cze zawierające galaretkę, Wyroby piekarnicze, Wyroby 
czekoladowe do dekoracji ciast, Wyroby piekarnicze bez-
glutenowe, Yorkshire puddingi (pieczone puddingi z cia-
sta naleśnikowego), Zbitki owsiane zawierające suszone 
owoce, Ziarna kawy powlekane cukrem, Żywność na ba-
zie kakao, Żywność zawierająca kakao jako główny skład-
nik, Babki nasycane syropem, z aromatem rumowym jako 
Savarin, Baklava, Biszkopty parzone (fagao), Brioszki jako 
drożdżowe bułeczki, Brownie jako ciastka czekoladowe,  
Bułeczki chrupkie, Bułeczki z kremem, Bułeczki z rodzynka-
mi z mleczną czekoladą, Bułki chrupiące, Churros jako hisz-
pańskie pączki, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), 
Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta czekoladowe wykonane 
z czekoladowego biszkoptu, Ciasta mrożone, Ciasta słodkie 
lub słone, Ciasta w polewie czekoladowej, Ciasta z bakalia-
mi, Ciasta z cukierkami, Ciasta wegańskie, Ciasta z dyni, Cia-
sta z kremem, Ciasta z kremem jako cream pie, Ciasta z me-
lasą, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe, 
Ciasteczka z wróżbą, Ciastka, Ciastka czekoladowe, Ciastka 
migdałowe, Ciastka na patyku, Ciastka owsiane spożywcze, 
Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto francu-
skie, Ciasto kruche, Ciasto migdałowe, Ciasto na bazie jaj, 
Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto o przedłużonej trwałości, 
Ciasto śliwkowe, Ciasto śniadaniowe, Cienkie ciasto bazo-
we do tart, Crème brûlées jako przypalony krem, Czekola-
dowe wafle karmelowe, Duńskie ciastka maślane, Eklerki,  
Gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, Go-
towe desery jako wyroby piekarnicze, Gotowe spody 
do ciast, Herbatniki czekoladowe, Herbatniki, Herbatniki 
petit-beurre, Herbatniki owsiane spożywcze, Herbatniki 
w polewie czekoladowej, Jadalne wafle, Kawałki ciast, Kru-
che ciastka (herbatniki), Kruche ciastka maślane częściowo 
oblane czekoladą, Kruche ciastka maślane częściowo obla-
ne polewą o smaku czekoladowym, Kremy bawarskie, Kru-
che ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym, 
Herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, Herbatniki 
zawierające składniki o smaku czekoladowym, Herbatniki 
zawierające owoce, Herbatniki z nadzieniem, Kruche ciast-
ka maślane z polewą czekoladową, Kruche rurki (chińska 
przekąska), Kurtoszkalacze jako ciasta kominowe, Kruche 
ciasto, Lukrowane ciasto, Magdalenki, Makaroniki (ciastka), 
Makaroniki kokosowe, Makaroniki jako wyroby cukiernicze, 
Mieszanki na ciastka, Mrożone ciasta jogurtowe, Mrożone 
płaty ciasta, Mrożone produkty z ciasta nadziewane wa-
rzywami, Cienkie naleśniki, Napoleonki, Pączki, Pasty cze-
koladowe, Pierniczki, Piernik, Placki, Placki jako ciasta z na-
dzieniem owocowym, Placki z borówkami, Podłużne bisz-
kopty jako ciastka, Precle pokryte czekoladą, Precle polane 
czekoladą, Przekąski w postaci ciast owocowych, Ptifurki 
jako ciasteczka, Puddingi mleczne, Quiche, Rogaliki, Rożki 
do lodów, Rurki waflowe jako ciastka, Sernik, Serniki, Słod-
kie bułeczki typu muffin, Słodkie drożdżowe bułki duńskie, 
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Słodkie herbatniki do spożycia przez ludzi, Spody do tarty, 
Szarlotka, Tarty, Tarty z jabłkami, Tarty (słodkie lub słone), 
Tarty jajeczne, Tarty z melasą, Tarty z owocami, Tarty z po-
lewą, Torty truskawkowe, Wafelki, Wafelki w polewie cze-
koladowej, Wafle czekoladowe, Wafle do potrawy monaka, 
Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciast-
karskie z makiem, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby 
cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające kremy 
i owoce, Wyroby piekarnicze zawierające owoce, Wyroby 
piekarnicze zawierające kremy.

(210) 552514 (220) 2023 02 16
(731) AEXOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Foodeli
(510), (511) 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 552515 (220) 2023 02 16
(731) ŻYRACKI ANDRZEJ SARKA MEDIA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZACZAROWANY ŚWIAT SARY

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Treści do pobrania i utrwalone na nośnikach, 
16 Filmy, książki, czasopisma, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 25 Odzież, Czę-
ści odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, 
35 Usługi reklamowe, 41 Produkcja filmów.

(210) 552517 (220) 2023 02 16
(731) ADC SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Czekolada, Wyroby czekoladowe, Słodycze, 
Cukierki, Karmelki, Pastylki [wyroby cukiernicze], Pralinki, 
Pomadki [cukierki], Żelki, Pianki, Chałwa, Słodycze w posta-
ci musów, Słodycze owocowe, Sosy i galaretki owocowe  
[słodycze], Musy czekoladowe, Orzechy w czekoladzie.

(210) 552518 (220) 2023 02 16
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) TIVLEMAQ
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(210) 552519 (220) 2023 02 16
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) REMLAZIQ
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, mianowicie immu-
nosupresyjne.

(210) 552520 (220) 2023 02 16
(731) KOWALSKI ŁUKASZ KIDDYMATE, Nowy Tomyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KiddyMate

(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 20 Meble dla dzieci, Skrzynki na zabawki, Pudeł-
ka na zabawki [meble], Podnóżki [taborety], Półki na książki, 
28 Zabawki drewniane, Pojazdy [zabawki], Zabawki rozwo-
jowe dla niemowląt, Klocki do budowy [zabawki], Zabaw-
ki przystosowane do celów edukacyjnych, Maty z puzzli 
piankowych [zabawki], Układanki [puzzle], Gry memory 
[gry pamięciowe], Domki dla lalek, Elementy wyposażenia 
domków dla lalek.

(210) 552526 (220) 2023 02 15
(731) KURDEK JOANNA RED LINE LOGISTIC,  

Tomaszów Lubelski
(540) (znak słowny)
(540) RED LINE LOGISTIC
(510), (511) 39 Usługi transportu pasażerskiego drogą mor-
ską, Dystrybucja [transport] towarów drogą morską, Dystry-
bucja [transport] towarów drogą lądową, Usługi przewozu 
towarów drogą morską, Spedycja towarów drogą lądową, 
Organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą 
lądową, morską i powietrzną, Usługi transportu pasażer-
skiego drogą lądową, Usługi spedycji ładunku drogą lądo-
wą, Transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną 
i wodną, Usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, 
lądową, koleją i drogą morską, Organizacja transportu dro-
gą lądową, morską i powietrzną, Organizowanie przewozu 
pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną i koleją, Spe-
dycja ładunków drogą morską, Spedycja ładunku drogą 
morską, Organizowanie transportu drogą lądową, morską 
i powietrzną, Usługi transportu ładunków drogą lotniczą, 
Transport ładunku drogą lądową, Organizowanie transportu 
pasażerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, Usługi 
transportu pasażerskiego drogą powietrzną.
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(210) 552527 (220) 2023 02 15
(731) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grodzisk Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VetMed

(531) 03.06.03, 24.13.01, 24.13.24, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Ekstrakty ziołowe 
do celów kosmetycznych dla zwierząt, Preparaty do kąpieli 
(nielecznicze) dla zwierząt, Szampony dla zwierząt (nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji), 5 Dezodoranty do kuwet, 
Enzymy do celów weterynaryjnych, Wkładki higieniczne 
do celów weterynaryjnych, Maty treningowe dla zwierząt, 
Lecznicze szampony dla zwierząt, Obroże przeciwpasożyt-
nicze dla zwierząt, Pasza lecznicza dla zwierząt, Preparaty 
chemiczne do celów weterynaryjnych, Suplementy diety dla 
zwierząt, Środki do mycia zwierząt (insektycydy), Tran.

(210) 552534 (220) 2023 02 15
(731) WATER BLOCK SWISS GROUP SPÓŁKA 

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

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.19, 27.05.23, 29.01.14
(510), (511) 37 Izolowanie budynków, izolowanie budynków 
gotowych, izolowanie budynków w trakcie budowy, izolo-
wanie dachów, izolowanie rurociągów.

(210) 552535 (220) 2023 02 15
(731) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Olsztyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPEC Olsztyn

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03
(510), (511) 37 Usługi w zakresie wykonania instalacji ciepl-
nych, wodnych, klimatyzacyjnych, gazowych i elektrycznych, 
usługi w zakresie budowy i konserwacji węzłów cieplnych, 
39 Dystrybucja energii, 40 Wytwarzanie ciepła i energii.

(210) 552536 (220) 2023 02 15
(731) PENCZEK AGATA, Bojszowy Nowe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOYON

(531) 27.05.01
(510), (511) 40 Obróbka materiałów - metali.

(210) 552537 (220) 2023 02 15
(731) KOSZUK DANIEL, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) Patoagencja
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie marketingu, doradz-
two w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumen-
tów, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe 
dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie mar-
ketingu strategicznego. doradztwo w zakresie analizy nawy-
ków i potrzeb konsumentów świadczone za pomocą danych 
sensorycznych, jakościowych, ilościowych, doradztwo rekla-
mowe i marketingowe w zakresie mediów społecznościo-
wych, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży.

(210) 552546 (220) 2023 02 17
(731) GNP DEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  

Blizne Jasińskiego
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) biletyna.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 7 Automaty biletowe, Biletomaty, Automaty 
do sprzedaży, 9 Serwery komputerowych baz danych, Serwe-
ry plików, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do zarządza-
nia danymi i plikami oraz do baz danych, Platformy oprogra-
mowania do zarządzania współpracą, Aplikacje do pobrania, 
Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 
Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do za-
rządzania danymi, Oprogramowanie do automatyzacji do-
kumentów, Oprogramowanie do handlu w ramach global-
nej sieci telekomunikacyjnej, Oprogramowanie do handlu 
elektronicznego i płatności elektronicznych, Oprogramowa-
nie do handlu detalicznego, Oprogramowanie do przeszu-
kiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Oprogramowanie do smartfonów, Opro-
gramowanie do systemów rezerwacji, Oprogramowanie 
do tabletów, Oprogramowanie komputerowe do e-handlu, 
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektroniczne-
go, Oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, 
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego 
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych 
transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci 
komputerowej, Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą, 
Oprogramowanie do zarządzania rezerwacjami, 16 Bilety, 
Bilety wstępu, Drukowane bilety, Drukowane bilety wstępu 
na imprezy, Formularze [blankiety, druki], Blankiety biletowe, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z biletami, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z biletami wstępu, Usługi 
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sprzedaży detalicznej związane z drukowanymi biletami, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z biletami wstępu 
na imprezy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z biletami, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z bi-
letami wstępu, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z drukowanymi biletami, Reklama, Reklama banerowa, Pro-
mocja [reklama] koncertów, Reklama w czasopismach, Rekla-
ma na billboardach elektronicznych, Promowanie [reklama] 
działalności gospodarczej, Reklama i usługi reklamowe, Re-
klama w zakresie filmów kinowych, Gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, Reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Rekla-
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, Promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Konsultacje w zakresie zarządzania sprzedażą, 
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyj-
ne, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych  
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komu-
nikacyjne, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w me-
diach elektronicznych, Udostępnianie przestrzeni reklamo-
wej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych 
sieci informacyjnych, Doradztwo biznesowe dotyczące re-
klamy, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Doradztwo biznesowe w zakresie 
sprzedaży biletów wstępu, Konsultacje związane z orga-
nizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Kompilacja, 
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnię-
cia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, 
Projektowanie materiałów reklamowych, Przygotowanie 
materiałów reklamowych, Wykonywanie materiałów rekla-
mowych, 41 Usługi kas biletowych, Biura rezerwacji biletów 
koncertowych, Rezerwacja biletów na koncerty, Usługi agen-
cji rezerwujących bilety kinowe, Usługi rezerwacji biletów 
na spektakle, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Rezer-
wacja biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi agencji dystry-
bucji biletów [rozrywka], Usługi rezerwacji biletów do teatru, 
Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, Informacja o bile-
tach na imprezy rozrywkowe, Usługi agencji sprzedaży bile-
tów na imprezy rozrywkowe, Usługi informacyjne w zakresie 
biletów na widowiska, Usługi w zakresie nabywania biletów 
na imprezy rozrywkowe, Usługi informacyjne w zakresie bi-
letów na wydarzenia sportowe, Usługi agencji sprzedaży bi-
letów online do celów rozrywkowych, Usługi w zakresie dys-
trybucji i rezerwacji biletów na imprezy, Usługi rezerwacji bi-
letów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sporto-
we, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarze-
nia kulturalne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na koncerty muzyczne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na spektakle teatralne, Organizacja rezerwacji biletów 
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Usługi infor-
macyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów 
elektronicznych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi rezerwacji 
i przedsprzedaży biletów na imprezy w zakresie sportów 
elektronicznych, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wy-
darzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Świadczenie 
usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wyda-
rzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, Usługi rezerwacji 
biletów do teatru i na koncerty, Usługi w zakresie rezerwacji 
biletów do teatru, Udzielanie informacji dotyczących roz-
rywki za pośrednictwem Internetu, 42 Usługi doradcze zwią-

zane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu 
elektronicznego, Udostępnianie lub wynajem obszaru pa-
mięci elektronicznej w Internecie, Hosting elektronicznych 
przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania 
towarów i usług, Wynajem przestrzeni pamięciowej na ser-
werach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, 
Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony 
internetowe, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Hosting 
spersonalizowanych stron internetowych, Hosting platform 
przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, 
Utrzymanie oprogramowania komputerowego, Utrzymanie 
witryn internetowych i hosting online obiektów sieciowych 
na rzecz osób trzecich, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 552552 (220) 2023 02 17
(731) MOVE TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sim2Go
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi telefonii 
i telefonii mobilnej, Usługi telefonii komórkowej, Telekomu-
nikacyjne usługi roamingu, 41 Świadczenie usług w zakresie 
tłumaczeń, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe.

(210) 552567 (220) 2023 02 17
(731) MOSZKIEWICZ KRZYSZTOF DORADZTWO, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Niedźwiedzie łapki
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, 
Odzież dziecięca.

(210) 552568 (220) 2023 02 17
(731) GAWRON KANCELARIA DORADCZA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAWRON KANCELARIA DORADCZA

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 552571 (220) 2023 02 17
(731) MROZIK PAWEŁ, Mielec;  

CYGANOWSKI JACEK, Książnice 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO STAL MIELEC
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(531) 27.05.05, 02.01.08, 01.01.01, 15.07.01
(510), (511) 41 Nauczanie w szkołach podstawowych, Usługi 
edukacyjne, Usługi edukacyjne dotyczące sportu.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 552572 (220) 2023 02 17
(731) BUCHAŁA MARIUSZ DLA ZDROWIA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.17.12, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: mąka, chleb, produkty zbożowe, 
cukier, herbata, kawa, ryż, mleko, mleczne produkty, dżemy, 
oleje i tłuszcze jadalne, kosmetyki, detergenty, suplementy 
diety, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: mąka, chleb, produkty zbożowe, cukier, herbata, 
kawa, ryż, mleko, mleczne produkty, dżemy, oleje i tłuszcze 
jadalne, kosmetyki, detergenty, suplementy diety, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: mąka, chleb, produkty zbożowe, cukier, herbata, 
kawa, ryż, mleko, mleczne produkty, dżemy, oleje i tłuszcze 
jadalne, kosmetyki, detergenty, suplementy diety, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: mąka, chleb, produkty zbożowe, cukier, herbata, 
kawa, ryż, mleko, mleczne produkty, dżemy, oleje i tłuszcze 
jadalne, kosmetyki, detergenty, suplementy diety.

(210) 552573 (220) 2023 02 17
(731) BUCHAŁA MARIUSZ DLA ZDROWIA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mefood

(531) 24.17.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: mąka, chleb, produkty zbożowe, 
cukier, herbata, kawa, ryż, mleko, mleczne produkty, dżemy, 
oleje i tłuszcze jadalne, kosmetyki, detergenty, suplementy 
diety, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: mąka, chleb, produkty zbożowe, cukier, herbata, 
kawa, ryż, mleko, mleczne produkty, dżemy, oleje i tłuszcze 
jadalne, kosmetyki, detergenty, suplementy diety, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: mąka, chleb, produkty zbożowe, cukier, herbata, 
kawa, ryż, mleko, mleczne produkty, dżemy, oleje i tłuszcze 
jadalne, kosmetyki, detergenty, suplementy diety, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: mąka, chleb, produkty zbożowe, cukier, herbata, 
kawa, ryż, mleko, mleczne produkty, dżemy, oleje i tłuszcze 
jadalne, kosmetyki, detergenty, suplementy diety.

(210) 552574 (220) 2023 02 17
(731) ROZWAŁKA KAMIL, Kębłów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SYNEZI

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Mieszaniny chemiczne i organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, Kity, wypełniacze 
i pasty przeznaczone dla przemysłu, Podłoża hodowlane, na-
wozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnic-
twie i leśnictwie, Substancje, materiały i preparaty chemicz-
ne oraz surowce naturalne, Sole do celów przemysłowych, 
Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i dru-
kowania, Preparaty do chemicznej obróbki metali, odtłusz-
czania, czyszczenia, usuwania korozji i kamienia, dezynfekcji 
powierzchni, Preparaty do chemicznego zabezpieczenia  
antykorozyjnego powierzchni.

(210) 552575 (220) 2023 02 17
(731) ZANGERLÉ KARL, Czeladź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karlito’s way

(531) 02.01.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi barów typu fast-food na wynos, Usłu-
gi restauracji fast-food, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Rezerwacja stolików w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Zapewnianie żyw-
ności i napojów w restauracjach.

(210) 552576 (220) 2023 02 17
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BENVENUTO PRODOTTO ITALIANO
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.03, 05.01.16, 
05.01.21

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

(210) 552578 (220) 2023 02 17
(731) IGLO RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Iglo Records
(510), (511) 9 Taśmy magnetyczne, Płyty kompaktowe 
z muzyką, Nagrane kasety magnetofonowe, Nagrane płyty 
DVD z nagraniami muzycznymi, Płyty winylowe, Muzycz-
ne nagrania wideo, Nagrane dyski wideo, Książki audio, 
Muzyka cyfrowa do pobrania, Okulary przeciwsłoneczne, 
Publikacje elektroniczne, Pliki multimedialne do pobrania, 
25 Odzież, Obuwie, Koszulki z nadrukami, Koszulki bez rę-
kawów, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzy dresowe, Bluzy 
z kapturem, Krótkie spodnie, Dżinsy, Spodnie dresowe, Dłu-
gie kurtki, Kurtki pilotki, Ocieplane kurtki, Kurtki bez ręka-
wów, Kurtki wierzchnie, Czapki z daszkiem, Czapki dziane, 
Rękawiczki dziane, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
35 Promowanie koncertów muzycznych, Planowanie stra-
tegii marketingowych, Usługi agencji marketingowych, 
Marketing imprez i wydarzeń, Porady w zakresie marketin-
gu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Orga-
nizacja działalności gospodarczej, Promowanie działalno-
ści gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, 
Porady w zakresie działalności gospodarczej, Planowanie 
strategiczne dla działalności gospodarczej, Promocja sprze-
daży, Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz muzyków, Usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców 
muzycznych, 41 Udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, Publikowanie piosenek, 
Publikowanie plakatów, Publikowanie słów piosenek w po-
staci książek, Organizowanie festiwali, Koncerty muzyczne 
na żywo, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, Organizowanie warsztatów, Na-
grywanie muzyki, Produkcja nagrań muzycznych, Produk-
cja koncertów muzycznych, Produkcja muzycznych filmów 
wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
Usługi imprez muzycznych na żywo, Zarządzanie stroną 
artystyczną występów muzycznych, Organizacja i przepro-
wadzanie koncertów muzycznych, Organizowanie wystę-
pów muzycznych na żywo, Planowanie sztuk teatralnych 
lub spektakli muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie 
utworów muzycznych, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie muzyki cy-
frowej z Internetu, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyj-
nych, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, Usługi 
w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, 
nagrań wideo i filmów, Doradztwo w zakresie produkcji 
filmów i muzyki, 45 Zarządzanie własnością intelektualną, 
Licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 552582 (220) 2023 02 17
(731) BOGOWICZ WOJCIECH KEEPCARD, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SLiPi

(531) 29.01.04, 27.05.01, 02.09.08
(510), (511) 10 Butelki dla dzieci.

(210) 552583 (220) 2023 02 18
(731) MARACZ-KONOPIŃSKA MAGDALENA, Plewiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAD Ekspert od zmian na PLUS

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 35 Zarządzanie rachunkowością, Doradztwo 
i informacja dotycząca rachunkowości, Doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], Doradztwo w zakresie analizy biz-
nesowej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Do-
radztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo 
biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania 
rozwoju, Doradztwo biznesowe w zakresie transformacji cy-
frowej, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Do-
radztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, 
Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospo-
darczej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo księgowe w zakresie 
sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo księgowe 
w zakresie podatków, Doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie 
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania 
produktów, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
związane z niewypłacalnością, Doradztwo w zakresie orga-
nizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym, Doradztwo w zakresie organizacji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, 
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Do-
radztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w zakresie 
zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo 
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo zwią-
zane z zarządzaniem, Działalność gospodarcza (Doradztwo 
w zakresie zarządzania -), Działalność gospodarcza (Doradz-
two w zakresie organizacji i zarządzania -), Działalność go-
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spodarcza (Specjalistyczne doradztwo w zakresie -), Zarzą-
dzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 
Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym 
zakresie, 36 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Doradz-
two i analiza finansowa, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy 
księgowości], Doradztwo w sprawach finansowych, Nieza-
leżne doradztwo w zakresie planowania finansowego, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], 
Doradztwo w zakresie długów, Doradztwo w zakresie finan-
sów przedsiębiorstw, 41 Kursy szkoleniowe dotyczące księ-
gowości, Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów.

(210) 552586 (220) 2023 02 18
(731) ROZWAŁKA KAMIL, Kębłów
(540) (znak słowny)
(540) nClin
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Substancje, materiały i preparaty 
chemiczne oraz surowce naturalne, Preparaty chemiczne 
do obróbki metali, czyszczenia, odtłuszczania, usuwania 
korozji, zabezpieczenia antykorozyjnego w sektorze mo-
toryzacyjnym, 3 Preparaty do czyszczenia i pielęgnacji sa-
mochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, busów, 
maszyn rolniczych, maszyn budowlanych oraz innych  
środków transportu.

(210) 552587 (220) 2023 02 18
(731) ROZWAŁKA KAMIL, Kębłów
(540) (znak słowny)
(540) SURFAPUR
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Mieszaniny chemiczne i organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, Podłoża hodow-
lane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty i materiały chemiczne 
dla filmu, fotografii i drukowania, Sole do celów przemy-
słowych, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz 
surowce naturalne, Preparaty chemiczne do obróbki me-
tali, czyszczenia, odtłuszczania, usuwania kamienia, usuwa-
nia korozji, zabezpieczenia antykorozyjnego, dezynfekcji  
i utrzymania czystości.

(210) 552588 (220) 2023 02 18
(731) KRAWCZYK MIROSŁAWA ESSA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Salon Fryzjerski ESSA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.03.03, 03.03.15
(510), (511) 44 Fryzjerskie (Salony -), Męskie salony fryzjer-
skie, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi męskich salo-
nów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów 
fryzjerskich dla kobiet, Salony piękności, Świadczenie usług 
przez salony piękności, Usługi salonów piękności, Udzielanie 
informacji związanych z usługami salonów piękności.

(210) 552595 (220) 2023 02 19
(731) WOŹNIAKOWSKI MAREK ŻABI DWÓR, Kożuchów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ŻABI DWÓR HOTEL & SPA

(531) 24.09.05, 24.01.09, 07.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne.

(210) 552596 (220) 2023 02 19
(731) SOBOLEWSKA MAŁGORZATA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Irena Worton
(510), (511) 16 Książki.

(210) 552598 (220) 2023 02 19
(731) SOBOLEWSKA MAŁGORZATA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bold Gerda

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 Książki.

(210) 552599 (220) 2023 02 19
(731) TAXPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TAXVELO
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie bizneso-
we, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowa-
nie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie dla 
księgowości, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów in-
ternetowych, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, 
Oprogramowanie do elektronicznych systemów wspoma-
gających proces kierowania, Oprogramowanie do extra-
netu, Oprogramowanie do intranetu, Oprogramowanie 
do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Opro-
gramowanie do pobrania z Internetu, Oprogramowanie 
do pracy zespołowej, Oprogramowanie do przetwarzania 
transakcji biznesowych, Oprogramowanie do przetwarzania 
w chmurze, Oprogramowanie do przygotowywania zeznań 
podatkowych, Oprogramowanie do raportowania, Oprogra-
mowanie do serwera komunikacyjnego, Oprogramowanie 
do serwera pośredniczącego, Oprogramowanie do serwera 
proxy, Oprogramowanie do serwerów baz danych, Oprogra-
mowanie do smartfonów, Oprogramowanie do sterowania 
procesami, Oprogramowanie do synchronizacji baz danych, 
Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do tech-
nologii biznesowych, Oprogramowanie do zarządzania 
dokumentami, Oprogramowanie do zarządzania przedsię-
biorstwem, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie 
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komputerowe, Oprogramowanie komputerowe do celów 
biznesowych, Oprogramowanie systemów CMS [system za-
rządzania treścią], Oprogramowanie użytkowe, Pobieralne 
oprogramowanie gier, Pobieralne oprogramowanie kom-
puterowe do zarządzania informacjami, Pobieralne oprogra-
mowanie komputerowe do zarządzania danymi, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Użytkowe 
oprogramowanie komputerowe do pobrania, 35 Doradz-
two podatkowe [rachunkowość], Planowanie podatkowe 
[rachunkowość], Przygotowywanie zeznań podatkowych 
i doradztwo podatkowe, Usługi konsultingowe w zakresie 
księgowości podatkowej, Doradztwo biznesowe, Doradz-
two księgowe w zakresie podatków, 36 Usługi podatkowe 
i celne, Planowanie podatkowe [nie księgowe], Konsultacje 
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradz-
two podatkowe [nie prowadzenie rachunków], Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo podat-
kowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo 
w zakresie podatków dochodowych, Doradztwo finanso-
we w zakresie podatków, 42 Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Oprogramowanie komputerowe (Instalacje -), Opro-
gramowanie komputerowe (Aktualizacja -), Usługi pomocy 
technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym 
i aplikacjami, 45 Usługi w zakresie wydawania licencji, Usługi 
prawne dotyczące licencji, Udzielanie licencji osobom trze-
cim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw 
autorskich, Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach pu-
blikacji oprogramowania, Licencjonowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi prawne, Usługi monitorowania 
prawnego, Usługi informacji prawnej, Programy kompu-
terowe (licencjonowanie -) [usługi prawne], Usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi 
prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i pra-
wami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usłu-
gi w zakresie doradztwa prawnego.

(210) 552600 (220) 2023 02 19
(731) BACIA MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blueberry MEDICAL INSOLE

(531) 26.01.04, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 02.09.19
(510), (511) 10 Ortopedyczne wkładki, Ortopedyczne wkładki 
do butów, Wkładki do butów wyprofilowane [ortopedyczne], 
Wymienne wkładki ortopedyczne, Ortopedyczne wkładki 
z podparciem łuku stopy, Wkładki do obuwia do użytku orto-
pedycznego, Wkładki miękkie [ortopedyczne].

(210) 552601 (220) 2023 02 20
(731) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE 

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

(210) 552611 (220) 2023 02 20
(731) DECKOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dziecięca, 
Odzież dziewczęca, Odzież męska, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Odzież niemowlęca.

(210) 552612 (220) 2023 02 20
(731) MISTYGACZ MARIOLA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twoja Położna

(531) 02.03.05, 02.03.16, 02.03.17, 02.03.28, 05.05.20, 05.05.21, 
05.05.23, 27.05.05

(510), (511) 44 Rehabilitacja fizyczna, Usługi położnicze.

(210) 552624 (220) 2023 02 17
(731) INPRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łodygowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i365

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.17, 
26.04.18

(510), (511) 42 Usługi tworzenia aplikacji, programów i usługi 
programowania.

(210) 552625 (220) 2023 02 17
(731) INPRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łodygowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iZZinstalacje
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(531) 29.01.14, 26.03.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 
27.05.01

(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi promocji firm,  
41 Usługi edukacji, usługi rozrywki dla ludzi.

(210) 552629 (220) 2023 02 17
(731) ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłodzko
(540) (znak słowny)
(540) ECO SCALA
(510), (511) 36 Finansowanie projektów budowlanych, Fi-
nansowanie projektów deweloperskich, Organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, Administrowanie 
nieruchomościami, Administrowanie sprawami finanso-
wymi dotyczącymi nieruchomości, Doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nie-
ruchomości, Finansowanie nieruchomości, Finansowanie 
projektów budowlanych, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwesto-
wanie w nieruchomości, Organizowanie finansowania zaku-
pu nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu bu-
dynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynaj-
mie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi nabywa-
nia nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usłu-
gi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli miesz-
kaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z budynkami mieszkalnymi, Zarządzanie finansowe projek-
tami budowlanymi, 37 Budowa bloków mieszkalnych, Bu-
dowa budynków na zamówienie, Budowa części budynków, 
Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa 
nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa 
prywatnych budynków mieszkalnych, Budowanie domów, 
Budowanie nieruchomości, Usługi budowlane i konstrukcyj-
ne, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi general-
nych wykonawców budowlanych, Usługi zarządzania budo-
wą, Zarządzanie projektem budowy.

(210) 552635 (220) 2023 02 17
(731) PATYKOWSKA ANNA AMBER, Cieśle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIVINGHOME

(531) 12.01.01, 12.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble, Meble łazienkowe, Meble sypialniane, 
Meble metalowe, Meble kuchenne, Sofy, Meble biurowe, 
Szafki (meble), Stoły (meble), Zewnętrzne meble.

(210) 552636 (220) 2023 02 17
(731) ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ES ECO SCALA

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 Finansowanie projektów budowlanych, Fi-
nansowanie projektów deweloperskich, Organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, Administrowanie 
nieruchomościami, Administrowanie sprawami finanso-
wymi dotyczącymi nieruchomości, Doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nie-
ruchomości, Finansowanie nieruchomości, Finansowanie 
projektów budowlanych, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwesto-
wanie w nieruchomości, Organizowanie finansowania zaku-
pu nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu bu-
dynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynaj-
mie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi nabywa-
nia nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usłu-
gi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli miesz-
kaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z budynkami mieszkalnymi, Zarządzanie finansowe projek-
tami budowlanymi, 37 Budowa bloków mieszkalnych, Bu-
dowa budynków na zamówienie, Budowa części budynków, 
Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa 
nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa 
prywatnych budynków mieszkalnych, Budowanie domów, 
Budowanie nieruchomości, Usługi budowlane i konstrukcyj-
ne, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi general-
nych wykonawców budowlanych, Usługi zarządzania budo-
wą, Zarządzanie projektem budowy.

(210) 552638 (220) 2023 02 17
(731) ATM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATM SYSTEM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 9 Treści do pobrania i utrwalone na nośnikach, 
Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządze-
nia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia naukowe i la-
boratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia 
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technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, Modele 
architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papier-
nicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,  
38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu teleko-
munikacyjnego, Telekomunikacja, Usługi sieci telekomuni-
kacyjnych, Usługi telekomunikacyjne, 39 Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, Usługi wy-
najmu związane z pojazdami, transportem i magazyno-
waniem, 40 Powielanie nagrań audio i video, 41 Edukacja, 
rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 42 Testowa-
nie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi 
naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 552640 (220) 2023 02 20
(731) WĘGRZYN PAWEŁ STABICA, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stabica

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.07.25, 26.03.01, 26.04.01, 
26.04.04, 26.04.05

(510), (511) 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpie-
czające, Artykuły i materiały dźwiękochłonne, Artykuły 
i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, 
Artykuły i materiały termoizolacyjne, Arkusze izolacyjne, Ar-
tykuły termoizolacyjne, Materiały termoizolacyjne, Płyty izo-
lacyjne, Izolowane panele ognioodporne, Panele do izolacji 
akustycznej, Panele dźwiękochłonne do budynków, Panele 
izolujące akustycznie wykonane z materiałów niemetalo-
wych, Płyty z materiału izolacyjnego do użytku w produkcji,  
19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, Płyty izolacyjne, niemetalowe, Panele akustyczne nie-
metalowe, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne 
z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Arkusze 
okładzinowe (Niemetalowe -), 37 Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(210) 552642 (220) 2023 02 20
(731) WĘGRZYN PAWEŁ STABICA, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) STABICA
(510), (511) 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpie-
czające, Artykuły i materiały dźwiękochłonne, Artykuły 
i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, 
Artykuły i materiały termoizolacyjne, Akustyczne izolacje 
budynków, Arkusze izolacyjne, Materiały do izolacji dźwię-
kowej, Materiały izolacyjne, Materiały izolacyjne dla budow-
nictwa, Materiały izolacyjne do izolacji dźwiękowej, Panele 
do barier izolacji akustycznej, Panele do izolacji akustycz-
nej, Panele izolujące akustycznie wykonane z materiałów 
niemetalowych, Panele kompozytowe posiadające właści-

wości izolacyjne, Płytki izolacyjne, Płyty z materiału izola-
cyjnego do użytku w produkcji, 19 Niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Materiały i elemen-
ty budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, 
minerałów i betonu, Arkusze okładzinowe (niemetalowe -), 
Płyty izolacyjne, niemetalowe, 37 Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(210) 552644 (220) 2023 02 17
(731) INPRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łodygowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iNSTALATOR 365

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.17, 
26.04.18

(510), (511) 42 Usługi tworzenia aplikacji, programów  
i usługi programowania.

(210) 552650 (220) 2023 02 20
(731) FURTEK SŁAWOMIR ALL IN ONE, Łęki Strzyżowskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING DOG

(531) 27.05.01, 03.01.08, 03.01.16
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych.

(210) 552655 (220) 2023 02 21
(731) REVOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.01, 26.07.25, 27.05.22, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 
41 Fitness kluby, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwicze-
nia fizyczne], Usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej], Prowadzenie zajęć fitness, Sport i fitness, Trenin-
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gi zdrowotne i treningi fitness, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi doradcze w zakresie 
ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi sportowe i w zakre-
sie fitnessu, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością 
fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych [fitness], Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie 
zajęć sportowych.

(210) 552656 (220) 2023 02 21
(731) REVOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVOLVE fitness

(531) 26.07.25, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 
41 Fitness kluby, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwicze-
nia fizyczne], Usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej], Prowadzenie zajęć fitness, Sport i fitness, Trenin-
gi zdrowotne i treningi fitness, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi doradcze w zakresie 
ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi sportowe i w zakre-
sie fitnessu, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością 
fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych [fitness], Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie 
zajęć sportowych.

(210) 552657 (220) 2023 02 21
(731) POPIELARCZYK MARCIN, Trzcińskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDMar.PL

(531) 01.01.05, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 37 Konserwacja i naprawa pojazdów.

(210) 552667 (220) 2023 02 20
(731) EUROROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) VIRTUAL CLOUD

(531) 01.15.11, 01.15.21, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 36 Administrowanie domami czynszowymi, 
Agencje nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Usługi w zakresie nierucho-
mości, Wycena nieruchomości, Wynajem mieszkań, Wy-
najem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], Zarządzanie nieruchomością, 43 Domy opieki 
dla osób w podeszłym wieku, Domy turystyczne, Kafeterie 
[bufety], Motele, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjona-
tach, Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi recepcji na po-
trzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie kluczy], 
Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [za-
rządzanie przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowanie zakwa-
terowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie tymczasowe 
w ośrodku przejściowym.

(210) 552676 (220) 2023 02 20
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOPLICA

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 552681 (220) 2023 02 21
(731) SOSNOWY BARBARA PIASKOWA MAGIA,  

Tyniec Mały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piaskowa Magia

(531) 01.01.05, 01.01.09, 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 02.03.30, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 41 Wystawianie spektakli na żywo, Publiczne 
pokazy artystyczne w celach edukacyjnych lub rozrywko-
wych, Publiczne pokazy i warsztaty edukacyjne związane 
ze sztuką wizualną, Usługi w zakresie publicznych wystę-
pów i pokazów o charakterze artystycznym, rozrywkowym 
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lub edukacyjnym, Usługi organizowania, produkcji i rozpo-
wszechniania widowisk oraz imprez artystycznych związa-
nych ze sztukami wizualnymi, Pokazy i widowiska artystycz-
ne w zakresie tworzenia obrazów i dzieł sztuki w celach 
rozrywkowych lub edukacyjnych, Organizacja i produkcja 
widowisk, Usługi artystyczne, Produkcja sztuki, Reżysero-
wanie lub wystawianie sztuk, Usługi edukacyjne w zakre-
sie sztuki, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Usłu-
gi związane z wystawami sztuki, Usługi rezerwacji miejsc 
na spektakle, Usługi informacji o imprezach rozrywkowych 
i edukacyjnych, Usługi artystów teatralnych, Produkcja fil-
mów innych niż reklamowe, Usługi teatralne, Usługi w za-
kresie fotoreportaży, Usługi edukacyjne, Organizacja oraz 
prowadzenie warsztatów i szkoleń, Usługi organizowania 
wystaw edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Usługi organizacji i prowadze-
nia spektakli, Realizacja spektakli, Organizowanie pokazów 
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, wystawy sztuki, 
Produkcja przedstawień edukacyjnych lub rozrywkowych.

(210) 552682 (220) 2023 02 20
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PPD

(531) 22.01.05, 22.01.06, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne do po-
brania w postaci magazynów, Książki elektroniczne do po-
brania, 16 Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, gazety, kalen-
darze, książki, ulotki, poradniki, Publikacje edukacyjne, Karty 
upominkowe, Drukowane ulotki informacyjne, Karty przed-
płacone do zakupów, kodowane niemagnetycznie, Bony, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, Usługi aukcyjne, Usługi w zakresie kontaktów 
biznesowych, Usługi w zakresie wycen handlowych, Usługi 
porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Analizy i badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej, Porównywarki cen ubezpieczeń, Analiza informacji 
w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie progra-
mami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Prze-
prowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, 
Gromadzenie danych, Usługi polegające na rejestracji, trans-
krypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji 
pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji 
danych matematycznych lub statystycznych, Usługi agencji 
reklamowych oraz usługi takie jak dystrybucja prospektów, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, dystrybucja 
próbek, Usługi zakupów grupowych na rzecz osób trze-

cich, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe pienięż-
ne i bankowe, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, 
Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi 
w zakresie wyceny finansowej, Agencje ubezpieczeniowe, 
Pośrednictwo w usługach finansowych, Wycena i obsługa 
roszczeń ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczenio-
we, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo 
w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi planowania w za-
kresie emerytur, Doradztwo finansowe dotyczące emerytur, 
Doradztwo finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe, Anali-
zy finansowe, Usługi zakupów grupowych w zakresie usługi: 
finansowe, ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczenio-
we, ubezpieczeń (doradztwo w sprawach), ubezpieczeń 
zdrowotnych, ubezpieczenia na życie, wypadki, doradztwo  
finansowe, analizy finansowe, umowy kredytowe połączo-
ne ze sprzedażą ratalną, wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], 39 Usługi dystrybucyjne, Usługi 
związane z wynajmem środków transportu, Usługi związane 
z pakowaniem towarów przed wysyłką, 41 Organizowanie 
konkursów, Kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, 
Usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów z zakresu ubezpieczeń i finansów, 
Usługi zakupów grupowych w zakresie usługi: seminaria  
(organizowanie i prowadzenie), poradnictwo zawodowe, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, na-
uczanie korespondencyjne, 42 Udostępnianie informacji 
naukowych, Usługi tworzenia komputerowych programów 
multimedialnych zawierających informacje książkowe, arty-
kuły, ulotki, czasopisma dla potrzeb edukacyjnych.

(210) 552683 (220) 2023 02 20
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PPD FINANSE

(531) 22.01.05, 22.01.06, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne do po-
brania w postaci magazynów, Książki elektroniczne do po-
brania, 16 Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, gazety, kalen-
darze, książki, ulotki, poradniki, Publikacje edukacyjne, Karty 
upominkowe, Drukowane ulotki informacyjne, Karty przed-
płacone do zakupów, kodowane niemagnetycznie, Bony, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, Usługi aukcyjne, Usługi w zakresie kontaktów 
biznesowych, Usługi w zakresie wycen handlowych, Usługi 
porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Analizy i badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej, Porównywarki cen ubezpieczeń, Analiza informacji 
w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie progra-
mami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Prze-
prowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, 
Gromadzenie danych, Usługi polegające na rejestracji, trans-
krypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji 
pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji 
danych matematycznych lub statystycznych, Usługi agencji 
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reklamowych oraz usługi takie jak dystrybucja prospektów, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, dystrybucja 
próbek, Usługi zakupów grupowych na rzecz osób trze-
cich, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe pienięż-
ne i bankowe, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, 
Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi 
w zakresie wyceny finansowej, Agencje ubezpieczeniowe, 
Pośrednictwo w usługach finansowych, Wycena i obsługa 
roszczeń ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczenio-
we, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo 
w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi planowania w za-
kresie emerytur, Doradztwo finansowe dotyczące emerytur, 
Doradztwo finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe, Anali-
zy finansowe, Usługi zakupów grupowych w zakresie usługi: 
finansowe, ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczenio-
we, ubezpieczeń (doradztwo w sprawach), ubezpieczeń 
zdrowotnych, ubezpieczenia na życie, wypadki, doradztwo 
finansowe, analizy finansowe, umowy kredytowe połączo-
ne ze sprzedażą ratalną, wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], 39 Usługi dystrybucyjne, Usługi 
związane z wynajmem środków transportu, Usługi związane 
z pakowaniem towarów przed wysyłką, 41 Organizowanie 
konkursów, Kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, 
Usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów z zakresu ubezpieczeń i finansów, 
Usługi zakupów grupowych w zakresie usługi: seminaria  
(organizowanie i prowadzenie), poradnictwo zawodowe, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, na-
uczanie korespondencyjne, 42 Udostępnianie informacji 
naukowych, Usługi tworzenia komputerowych programów 
multimedialnych zawierających informacje książkowe, arty-
kuły, ulotki, czasopisma dla potrzeb edukacyjnych.

(210) 552687 (220) 2023 02 21
(731) MOSZKIEWICZ KRZYSZTOF DORADZTWO, 

Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DKM

(531) 27.05.24
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej online w związ-
ku z następującymi produktami: części i akcesoria do pojaz-
dów, ubranka dla zwierząt, odzież, odzież damska, odzież 
męska, odzież dziecięca, artykuły odzieży ochronnej dla 
motocyklistów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
w związku z następującymi produktami: części i akcesoria 
do pojazdów, ubranka dla zwierząt, odzież, odzież damska, 
odzież męska, odzież dziecięca, artykuły odzieży ochronnej 
dla motocyklistów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: części i akcesoria do pojazdów, 
ubranka dla zwierząt, odzież, odzież damska, odzież męska, 
odzież dziecięca, artykuły odzieży ochronnej dla motocykli-
stów, Usługi sprzedaży hurtowej związane z następującymi 
produktami: części i akcesoria do pojazdów, ubranka dla 
zwierząt, odzież, odzież damska, odzież męska, odzież dzie-
cięca, artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów.

(210) 552688 (220) 2023 02 21
(731) RADNIECKI ADAM, Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) STARTLIFE

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe.

(210) 552692 (220) 2023 02 21
(731) KSMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z akce-
soriami do rowerów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: obroże 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: obroże przeciwp-
chelne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: wiatraki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia do depi-
lacji, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: kamery do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: elektroniczne ob-
roże treningowe dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kamery nadzorujące, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kamery wideo do nadzoru, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: urządzenia 
odsłuchowe do monitorowania niemowląt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia wideo do monitorowania niemowląt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia do monitorowania niemowląt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: kamery interne-
towe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: urządzenia do lokalizacji pojazdów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: nadajniki częstotliwości radiowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: projektory, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: laktatory, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły do karmienia i smocz-
ki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: nebulizatory, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: dentystyczne urządzenia 
do usuwania kamienia, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: podgrzewacze do butelek, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: nawilżacze powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lampy oświetlenio-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ogrzewacze powietrza, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: akcesoria 
do rowerów do przewożenia napojów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: akcesoria 
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do rowerów do przewożenia bagażu, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zegarki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: obroże dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: obroże dla kotów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: obroże dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: obroże dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: obroże, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: smycze dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: smycze dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bramki zabezpieczające dla 
dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: meble ogrodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: miski dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: miski dla zwierząt domowych, auto-
matyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: miski do picia dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w po-
staci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: szczoteczki do zębów, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: szczoteczki do zębów 
elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: szczotki do włosów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zabawki, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: obroże prze-
ciwpchelne, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: wiatraki, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia do depilacji, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: kamery do pojazdów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: elektroniczne obroże 
treningowe dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kamery nadzorujące, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kamery wideo do nadzoru, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia odsłuchowe 
do monitorowania niemowląt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: urządzenia wideo 
do monitorowania niemowląt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: urządzenia do moni-
torowania niemowląt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kamery internetowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
urządzenia do lokalizacji pojazdów, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: nadajniki często-
tliwości radiowych, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: projektory, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: laktatory, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
artykuły do karmienia i smoczki, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: nebulizatory, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, Usługi  

handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
podgrzewacze do butelek, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: nawilżacze powietrza, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
lampy oświetleniowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: ogrzewacze powietrza, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: akce-
soria do rowerów do przewożenia bagażu, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: zegarki, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
obroże dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: obroże dla kotów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: obroże 
dla psów, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: obroże dla zwierząt domowych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: obro-
że, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: smycze dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: smycze dla psów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: bramki zabezpieczające dla dzieci, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: meble ogrodo-
we, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: miski dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: miski dla zwie-
rząt domowych, automatyczne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: miski do picia dla 
zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: miski na karmę i wodę dla zwie-
rząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: naczynia na pokarm dla zwierząt do-
mowych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: niemechaniczne poidła dla zwierząt domo-
wych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: szczoteczki do zębów, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: szczoteczki do zębów 
elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: szczotki do włosów, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: zabawki, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
sprzęt sportowy dla zwierząt domowych.

(210) 552697 (220) 2023 02 21
(731) TERMET SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) (znak słowny)
(540) Gustav Becker
(510), (511) 9 Regulatory elektroniczne, Regulatory elek-
tryczne, Regulatory termiczne, Regulatory temperatury, 
Regulatory temperatury wody, Regulatory ciepła, Czujniki, 
Czujniki elektroniczne, Czujniki elektryczne, Czujniki tem-
peratury, Czujniki termistorowe, Zdalne czujniki tempera-
tury, Urządzenia do regulowania temperatury, Termostaty, 
Elektroniczne jednostki sterujące, Elektryczne moduły ste-
rująco-kontrolne, Sterowniki urządzeń i oprogramowania 
wbudowanego w urządzenia, 11 Kotły, Kotły grzewcze, Kotły 
do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do centralnego 
ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Pompy 
ciepła, Zasobniki ciepłej wody, Podgrzewacze wody, Elek-
tryczne podgrzewacze wody, Gazowe podgrzewacze wody, 
Urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, Bojlery 
do instalacji dostarczających gorącą wodę, Instalacje grzew-
cze o obiegu zamkniętym.
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(210) 552698 (220) 2023 02 21
(731) TERMET SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice
(540) (znak słowny)
(540) Gustav E. Becker
(510), (511) 9 Regulatory elektroniczne, Regulatory elek-
tryczne, Regulatory termiczne, Regulatory temperatury, 
Regulatory temperatury wody, Regulatory ciepła, Czujniki, 
Czujniki elektroniczne, Czujniki elektryczne, Czujniki tem-
peratury, Czujniki termistorowe, Zdalne czujniki tempera-
tury, Urządzenia do regulowania temperatury, Termostaty, 
Elektroniczne jednostki sterujące, Elektryczne moduły ste-
rująco-kontrolne, Sterowniki urządzeń i oprogramowania 
wbudowanego w urządzenia, 11 Kotły, Kotły grzewcze, Kotły 
do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do centralnego 
ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Pompy 
ciepła, Zasobniki ciepłej wody, Podgrzewacze wody, Elek-
tryczne podgrzewacze wody, Gazowe podgrzewacze wody, 
Urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, Bojlery 
do instalacji dostarczających gorącą wodę, Instalacje grzew-
cze o obiegu zamkniętym.

(210) 552707 (220) 2023 02 21
(731) SZOT KRZYSZTOF  

ZAKŁAD WIKLINIARSKO-KOSZYKARSKI, Kopki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wiklinowy.pl

(531) 05.01.05, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Wyroby wikliniarskie, Skrzynki drewniane, 
Wiklina.

(210) 552711 (220) 2023 02 22
(731) TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIALOGI PEDIATRYCZNE

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, 35 Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, 41 Organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów.

(210) 552713 (220) 2023 02 22
(731) TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) GRUDNIOWE SPOTKANIA Z INFEKCJAMI

(531) 24.01.03, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, 35 Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, 41 Organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów.

(210) 552716 (220) 2023 02 22
(731) TRZECIAK PRZEMYSŁAW PROJECT MANAGEMENT, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAT ARROW

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.24, 24.01.03, 
24.01.16, 24.01.20, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.08, 
26.11.12, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 1 Alkohol stosowany do produkcji perfum, 
Produkty chemiczne do wytwarzania kompozycji perfum, 
Produkty chemiczne do wytwarzania perfum, Substancje 
chemiczne do użytku w produkcji perfum, Substancje che-
miczne do użytku w produkcji kosmetyków zapachowych, 
Syntetyczne składniki zapachowe, 3 Aromaty do perfum, 
Bazy do perfum kwiatowych, Bursztyn [wyroby perfume-
ryjne], Chusteczki perfumowane, Dezodoranty do ciała 
[wyroby perfumeryjne], Dezodoranty do użytku osobiste-
go [wyroby perfumeryjne], Ekstrakty kwiatowe [perfumy], 
Ekstrakty perfum, Geraniol do perfumowania, Jonony [wy-
roby perfumeryjne], Kremy perfumowane, Mięta do wyro-
bów perfumeryjnych, Mydła perfumowane, Mydło perfu-
mowane, Naturalne środki perfumeryjne, Olejki do celów 
perfumeryjnych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki natu-
ralne do perfum, Olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, 
Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycz-
nych, Perfumeryjny olejek miętowy, Perfumowane balsa-
my do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy 
[preparaty toaletowe], Perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do ciała, Perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwiatów 
(potpourri), Perfumowane mydła, Perfumowane płyny pie-
lęgnacyjne do ciała, Perfumowane saszetki, Perfumowane 
wody toaletowe, Perfumowany puder [do użytku kosme-
tycznego], Perfumy, Perfumy do ceramiki, Perfumy do tek-
tury, Perfumy do zastosowań przemysłowych, Perfumy 
o zapachu drewna cedrowego, Perfumy w płynie, Piżmo 
[wyroby perfumeryjne], Perfumy w postaci stałej, Podusz-
ki nasączone substancjami perfumowanymi, Poduszki 
wypełnione substancjami perfumowanymi, Preparaty 
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do odymiania [perfumy], Preparaty perfumeryjne, Produkty 
do perfumowania pomieszczeń, Produkty perfumeryjne, 
Saszetki perfumowane, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Syntetyczne produkty perfumeryjne, Talk perfumowany, 
Wanilina syntetyczna [artykuły perfumeryjne], Wanilio-
we środki perfumeryjne, Woda perfumowana, Dyfuzory 
z patyczkami zapachowymi, Dezodoranty zapachowe 
do pomieszczeń, Knoty wydzielające zapachy do odświe-
żaczy powietrza, Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Olejki eteryczne jako zapachy 
do prania, Olejki zapachowe, Olejki zapachowe wydzie-
lające aromaty przy podgrzewaniu, Pałeczki zapachowe, 
Pojemniki z substancjami zapachowymi, Pokojowe spraye 
zapachowe, Preparaty zapachowe, Preparaty zapachowe 
do pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, 
Środki zapachowe do celów domowych, Środki zapachowe 
do pomieszczeń, Środki zapachowe do samochodów, Sub-
stancje aromatyczne do zapachów, Substancje zapachowe 
do użytku osobistego, Woski do roztapiania [preparaty za-
pachowe], Zapachowe kremy do ciała, Zapachowe płyny 
i kremy do pielęgnacji ciała, Zapachy, Zapachy do ciała, 
4 Świece perfumowane, Świece o zapachu piżma, Świe-
ce zapachowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, 
Knoty do świec, Świece, Świece łojowe, Świece okoliczno-
ściowe, Świece sojowe, Świeczki, Wosk do wyrobu świec, 
21 Rozpylacze do perfum sprzedawane bez zawartości, 
Rozpylacze do perfum [puste], Rozpylacze do perfum [ato-
mizery], Rozpylacze do perfum, Flakony na perfumy, Rozpy-
lacz aerozolowy do perfum [pusty], Atomizery do perfum 
[puste], Atomizery do perfum, Rozpylacze zapachowe, 
elektryczne i nieelektryczne, 35 Usługi reklamowe w zakre-
sie artykułów perfumeryjnych.

(210) 552809 (220) 2023 02 23
(731) KOBUS GRZEGORZ, Tulce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GK

(531) 27.05.01, 27.01.03, 27.01.06, 27.01.25, 27.05.04, 27.05.23, 
29.01.01, 27.01.05

(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Admi-
nistrowanie dotyczące marketingu, Usługi marketingowe 
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Marketing 
internetowy, Usługi reklamy graficznej, Usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie reklamy graficznej.

(210) 552885 (220) 2023 02 26
(731) HARTUNA KATARZYNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Black Razor
(510), (511) 44 Fryzjerstwo męskie, Męskie salony fryzjerskie.

(210) 552903 (220) 2023 02 27
(731) CHRABAŁOWSKA SYLWIA MOC MEDIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOC MEDIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 
26.01.16, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12

(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, Wystawy w celach handlowych lub re-
klamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach 
handlowych, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, 41 Publikowanie książek, Publikowa-
nie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materia-
łów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), Przekazywanie wiedzy bizne-
sowej i know-how [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych.

(210) 552939 (220) 2023 02 27
(731) ŁOCHOWSKI RADOSŁAW IUVO SMART HOME, 

Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IUVO SMART HOME

(531) 26.02.01, 26.02.12, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania 
procesami, Uniwersalne urządzenia do zdalnego sterowa-
nia, Urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, Urzą-
dzenia do sterowania procesami [elektryczne], Urządzenia 
do zdalnego sterowania do użytku domowego, Urządzenia 
do zdalnego sterowania oświetleniem, Urządzenia elektrycz-
ne do sterowania, Urządzenia zdalnego sterowania.

(210) 552943 (220) 2023 02 28
(731) STREBEJKO SZYMON, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) click2.work
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy], 
Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs 
programowania aplikacji (API), Oprogramowanie kompute-
rowe do pobrania do użytku jako interfejs programowania 
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aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe [programy] 
do zarządzania bazami danych, Programy komputerowe, 
Programy komputerowe do przetwarzania danych, Progra-
my komputerowe do pobrania, Programy komputerowe 
do zarządzania projektami, Oprogramowanie do zarządza-
nia zawartością serwisów internetowych [WCM].

(210) 552958 (220) 2023 02 28
(731) INNOVATIVE FACILITY MANAGEMENT POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNOVATIVE FACILITY MANAGEMENT POLSKA

(531) 26.04.05, 26.04.12, 24.13.23, 26.07.20, 27.05.01, 27.01.25, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 37 Konserwacja nieruchomości, Remont  
nieruchomości.

(210) 552962 (220) 2023 02 28
(731) ZDANOWICZ BOGUMIŁA DRZWI DO LASU, 

Surażkowo
(540) (znak słowny)
(540) Drzwi do lasu
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, 43 Wynajem 
konstrukcji namiotowych, Udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,  
Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwatero-
wania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania na po-
byt czasowy, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie kwa-
ter, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego zakwate-
rowania [wydawanie kluczy], Usługi recepcyjne dla tymczaso-
wego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 
Domy turystyczne, Organizowanie zakwaterowania wakacyj-
nego, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, 
Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego dla gości, Usługi w zakresie 
obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie].

(210) 552970 (220) 2023 02 28
(731) HOME OFFICE FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) City BREAK Bars & Restaurants

(531) 01.05.01, 01.05.12, 26.11.02, 26.11.12, 11.01.04, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Re-
stauracje samoobsługowe, Restauracje oferujące dania na wy-
nos, Bary, Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach szybkiej 
obsługi, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe.

(210) 552976 (220) 2023 02 28
(731) PANASIUK RAFAŁ DAGON, Lubenka
(540) (znak słowny)
(540) DRAGON PUR
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Izolacja dachów, Izolacja ścian we-
wnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolacja ścian 
zewnętrznych, Izolacja termiczna budynków.

(210) 552982 (220) 2023 02 28
(731) PANASIUK RAFAŁ DAGON, Lubenka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAGON PUR SKUTECZNA IZOLACJA

(531) 04.03.03, 04.01.04, 04.03.19, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.20, 
27.05.01, 27.05.24, 01.15.05, 29.01.13

(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Izolacja dachów, Izolacja ścian we-
wnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolacja ścian 
zewnętrznych, Izolacja termiczna budynków.

(210) 552987 (220) 2023 02 28
(731) BULAS KRYSTYNA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drukarnia Smaku Cristina

(531) 29.01.06, 29.01.11, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 
27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17

(510), (511) 16 Karty menu, 35 Promowanie sprzedaży to-
warów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez 
promocyjnych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, bro-
szur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych przez pocztę, Rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych w Internecie, 43 Udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi re-
stauracyjne świadczone przez hotele, Usługi informacji, 
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doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, Informacja o usługach restauracyjnych, Infor-
macje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, 
Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posił-
ków, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Przedsta-
wianie informacji w zakresie gotowania za pośrednictwem 
strony internetowej, Rezerwacja stolików w restauracjach, 
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Ofero-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Ofe-
rowanie żywności i napojów dla gości, Organizacja przyjęć 
weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, 
Organizowanie posiłków w hotelach, Przygotowywanie 
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, Przygotowywanie żywności dla 
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje ofe-
rujące dania na wynos, Restauracje z grillem, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi barma-
nów, Usługi barów i restauracji, Usługi doradców w zakresie 
win, Usługi kawiarni, Usługi restauracji hotelowych, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restaura-
cji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, 
Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi świad-
czone przez bary bistro, Usługi w zakresie bankietów, Usługi 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi 
w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie goto-
wania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usłu-
gi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi 
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie 
restauracji [brasserie], Usługi w zakresie sprzedaży posiłków 
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.

(210) 552990 (220) 2023 02 28
(731) BULAS KRYSTYNA CRISTINA - KRYSTYNA BULAS, 

Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cristina Ristorante & Pizzeria

(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01
(510), (511) 35 Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i pro-
mocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
przez pocztę, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
w Internecie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Przygotowywa-
nie kampanii reklamowych, Promowanie sprzedaży towa-
rów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez 
promocyjnych, 41 Realizacja imprez rozrywkowych na żywo, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Usługi pro-
wadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez spe-
cjalnych, Organizacja przyjęć, Planowanie przyjęć, Doradz-
two w zakresie planowania przyjęć, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwa-
cji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Wynajem pomiesz-
czeń na przyjęcia towarzyskie, Katering obejmujący żywność 
i napoje na przyjęcia koktajlowe.

(210) 552991 (220) 2023 02 28
(731) WOJNAR DANIEL, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APTECZKA NA SZLAKU

(531) 02.09.01, 06.01.04, 24.13.09, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, 
Apteczki przenośne z wyposażeniem, Przenośne apteczki 
pierwszej pomocy, 36 Organizacja zbiórek charytatywnych, 
Organizowanie działań mających na celu zbieranie fundu-
szy na cele charytatywne, Organizowanie zbiórek charyta-
tywnych [na rzecz osób trzecich], Organizowanie wydarzeń 
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 
39 Organizacja wycieczek turystycznych, 41 Kursy edukacyj-
ne w dziedzinie branży turystycznej, Publikowanie przewod-
ników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie prze-
wodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast onli-
ne i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, 43 Usługi 
w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie].

(210) 552994 (220) 2023 03 01
(731) WARSKI CEZARY, Bolegorzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.21, 07.11.01, 26.11.01, 
26.11.13, 26.04.04, 26.04.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11, 
26.01.12, 26.01.16, 26.01.18

(510), (511) 12 Dętki, Dętki [do dwukołowych pojazdów 
mechanicznych lub rowerów], Dętki do kół pojazdów, Dęt-
ki do kół pojazdów leśniczych, Dętki [do kół statków po-
wietrznych], Dętki do opon, Dętki do opon motocykli, Dętki 
do opon pneumatycznych, Dętki do opon pneumatycznych 
do kół pojazdów, Dętki do opon pojazdów, Dętki [do opon 
samochodowych], Dętki do rowerów, Łatki samoprzylepne 
kauczukowe do reperacji dętek, Dętki ogumienia do kół po-
jazdów, Dętki ogumienia rowerowego, Dętki pneumatyczne 
do kół pojazdów, Łaty na dętki do opon, Opony pneuma-
tyczne i dętki do motocykli, Dętki rowerowe, Opony, Opony 
bezdętkowe do kół rowerów, Opony bezdętkowe do rowe-
rów, Opony do autobusów, Opony do kół podwozia samolo-
tu, Opony do kół pojazdów, Opony do kół pojazdów leśnych, 
Opony do kół pojazdów mechanicznych, Opony do moto-
cykli, Opony do pługów śnieżnych, Opony do pojazdów, 
Opony do pojazdów ciężarowych, Opony do pojazdów 
dostawczych, Opony do pojazdów dwukołowych, Opony 
do pojazdów lądowych, Opony do pojazdów mechanicz-
nych, Opony do pojazdów rolniczych, Opony do rowerów 
dla dzieci, Opony do samochodów, Opony do spycharek, 
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Opony do statków powietrznych, Opony do wózków inwa-
lidzkich, Opony pełne do kół pojazdów, Opony pneumatycz-
ne, Opony pneumatyczne do samochodów, Opony regene-
rowane, Opony rowerowe, Opony rowerowe bezdętkowe, 
Środki antypoślizgowe do opon samochodowych, Opony 
z kolcami do pojazdów, Opony z kolcami wspomagające 
przyczepność pojazdów na lodzie, Opony z kolcami wspo-
magające przyczepność pojazdów na śniegu, Opony z peł-
nej gumy do kół pojazdów, Podkładki antypoślizgowe pod 
opony pojazdów, Pokrowce na opony, Przeciwpoślizgowe 
tekstylne pokrowce na opony, Zewnętrzne powłoki opony 
do opon pneumatycznych.

(210) 552995 (220) 2023 03 01
(731) WARSKI CEZARY, Bolegorzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A

(531) 07.11.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11, 26.01.12, 26.01.16, 
26.01.18, 26.04.04, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 
27.05.11, 27.05.17, 27.05.21

(510), (511) 12 Dętki, Dętki [do dwukołowych pojazdów 
mechanicznych lub rowerów], Dętki do kół pojazdów, Dęt-
ki do kół pojazdów leśniczych, Dętki [do kół statków po-
wietrznych], Dętki do opon, Dętki do opon motocykli, Dętki 
do opon pneumatycznych, Dętki do opon pneumatycznych 
do kół pojazdów, Dętki do opon pojazdów, Dętki [do opon 
samochodowych], Dętki do rowerów, Łatki samoprzylepne 
kauczukowe do reperacji dętek, Dętki ogumienia do kół po-
jazdów, Dętki ogumienia rowerowego, Dętki rowerowe, Dęt-
ki pneumatyczne do kół pojazdów, Łaty na dętki do opon, 
Opony pneumatyczne i dętki do motocykli, Opony, Opony 
bezdętkowe do kół rowerów, Opony bezdętkowe do rowe-
rów, Opony do autobusów, Opony do kół podwozia samolo-
tu, Opony do kół pojazdów, Opony do kół pojazdów leśnych, 
Opony do kół pojazdów mechanicznych, Opony do moto-
cykli, Opony do pługów śnieżnych, Opony do pojazdów, 
Opony do pojazdów ciężarowych, Opony do pojazdów 
dostawczych, Opony do pojazdów lądowych, Opony do po-
jazdów dwukołowych, Opony do pojazdów mechanicznych, 
Opony do pojazdów rolniczych, Opony do rowerów dla 
dzieci, Opony do samochodów, Opony do spycharek, Opony 
do statków powietrznych, Opony do wózków inwalidzkich, 
Opony pełne do kół pojazdów, Opony pneumatyczne, Opo-
ny pneumatyczne do samochodów, Opony regenerowane, 
Opony rowerowe, Opony rowerowe bezdętkowe, Środki an-
typoślizgowe do opon samochodowych, Opony z kolcami 
do pojazdów, Opony z kolcami wspomagające przyczep-
ność pojazdów na lodzie, Opony z kolcami wspomagające 
przyczepność pojazdów na śniegu, Opony z pełnej gumy 
do kół pojazdów, Podkładki antypoślizgowe pod opony po-
jazdów, Pokrowce na opony, Przeciwpoślizgowe tekstylne 
pokrowce na opony, Zewnętrzne powłoki opony do opon 
pneumatycznych.

(210) 552996 (220) 2023 03 01
(731) WARSKI CEZARY, Bolegorzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VISASTONE

(531) 27.05.01, 27.01.25, 27.05.17
(510), (511) 12 Dętki, Dętki [do dwukołowych pojazdów 
mechanicznych lub rowerów], Dętki do kół pojazdów, Dęt-
ki do kół pojazdów leśniczych, Dętki [do kół statków po-
wietrznych], Dętki do opon, Dętki do opon motocykli, Dętki 
do opon pneumatycznych, Dętki do opon pneumatycznych 
do kół pojazdów, Dętki do opon pojazdów, Dętki [do opon 
samochodowych], Dętki do rowerów, Dętki [Łatki samoprzy-
lepne kauczukowe do reperacji -], Dętki ogumienia do kół 
pojazdów, Dętki ogumienia rowerowego, Dętki pneuma-
tyczne do kół pojazdów, Dętki rowerowe, Łaty na dętki 
do opon, Opony pneumatyczne i dętki do motocykli, Opo-
ny, Opony bezdętkowe do kół rowerów, Opony bezdętkowe 
do rowerów, Opony do autobusów, Opony do kół podwozia 
samolotu, Opony do kół pojazdów, Opony do kół pojazdów 
leśnych, Opony do kół pojazdów mechanicznych, Opony 
do motocykli, Opony do pługów śnieżnych, Opony do po-
jazdów, Opony do pojazdów ciężarowych, Opony do pojaz-
dów dostawczych, Opony do pojazdów dwukołowych, Opo-
ny do pojazdów lądowych, Opony do pojazdów mechanicz-
nych, Opony do pojazdów rolniczych, Opony do rowerów 
dla dzieci, Opony do samochodów, Opony do spycharek, 
Opony do statków powietrznych, Opony do wózków inwa-
lidzkich, Opony pełne do kół pojazdów, Opony pneumatycz-
ne, Opony pneumatyczne do samochodów, Opony regene-
rowane, Opony rowerowe, Opony rowerowe bezdętkowe, 
Opony samochodowe [Środki antypoślizgowe do -], Opony 
z kolcami do pojazdów, Opony z kolcami wspomagające 
przyczepność pojazdów na lodzie, Opony z kolcami wspo-
magające przyczepność pojazdów na śniegu, Opony z peł-
nej gumy do kół pojazdów, Podkładki antypoślizgowe pod 
opony pojazdów, Pokrowce na opony, Przeciwpoślizgowe 
tekstylne pokrowce na opony, Zewnętrzne powłoki opony 
do opon pneumatycznych.

(210) 553018 (220) 2023 03 01
(731) KUZYKA JULIA, Nowodworce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inner voice STUDIO

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 01.07.06, 
26.04.01, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
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(210) 553021 (220) 2023 03 01
(731) BISTROBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BistroBox
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby 
mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, Oleje i tłuszcze, 30 Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Sól, przyprawy i dodatki smako-
we, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, 32 Napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, Napoje na bazie orzechów i soi, Soki, 
Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Koktaj-
le [bezalkoholowe napoje owocowe], 43 Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi 
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i napoje, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe obwoź-
ne, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania 
posiłków, Informowanie i porady w zakresie przygotowy-
wania posiłków, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, 
Przedstawianie informacji w zakresie gotowania za pośred-
nictwem strony internetowej, Udzielanie informacji zwią-
zanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi 
doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności, Usługi doradcze związane z tech-
nikami pieczenia, Usługi oceny jedzenia [dostarczanie infor-
macji na temat jedzenia i picia], 44 Doradztwo dietetyczne, 
Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie 
diety i odżywiania się, Doradztwo w zakresie żywienia i od-
żywiania, Doradztwo żywieniowe, Konsultacje z dziedziny 
żywienia, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Poradnic-
two dietetyczne, Poradnictwo żywieniowe, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie żywienia, Profesjonalne doradztwo 
związane z dietą, Udzielanie informacji o wartości odżyw-
czej produktów spożywczych, Udzielanie informacji na te-
mat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Udziela-
nie informacji związanych z odżywianiem, Usługi doradcze 
dotyczące odżywiania, Usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie odżywiania, Usługi doradcze w zakresie żywie-
nia, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze 
związane z dietą, Usługi doradztwa w zakresie kontrolowa-
nia wagi, Usługi doradztwa żywieniowego, Usługi świad-
czone przez dietetyków, Usługi w zakresie planowania 
diety odchudzającej, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi 
w zakresie planowania programów redukcji wagi.

(210) 553022 (220) 2023 03 01
(731) CTG JOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Lion Kebab
(510), (511) 43 Restauracje dla turystów, Bary, Usługi restau-
racji fast-food, Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje oferują-
ce dania na wynos, Restauracje z grillem, Snack-bary, Usługi  
barów i restauracji.

(210) 553048 (220) 2023 03 01
(731) THE RUSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) THE RUSH

(531) 24.17.18, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzy-
mywania i wydawania kryptowaluty, 35 Organizowanie 
aukcji, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowa-
nie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie wy-
staw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie 
targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Orga-
nizowanie i prowadzenie aukcji, Organizowanie i prowadze-
nie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie i pro-
wadzenie wystaw w celach reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie imprez 
w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie konsu-
menckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie 
losowania nagród w celach reklamowych, Organizowanie lo-
sowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie po-
kazów handlowych, Organizowanie, obsługiwanie i nadzo-
rowanie w zakresie programów motywacyjnych, Organizo-
wanie pokazów w celach handlowych, Organizowanie, pro-
wadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla 
klientów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie czę-
ści samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie akcesoriów samochodowych, Reklamowanie samocho-
dów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą 
samochodów, Dostarczanie informacji za pośrednictwem 
internetu na temat sprzedaży samochodów, Informacja mar-
ketingowa, Kampanie marketingowe, Marketing afiliacyjny, 
Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing do-
tyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing imprez 
i wydarzeń, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marke-
ting internetowy, Doradztwo w zakresie marketingu bizne-
sowego, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowe-
go, Dostarczanie informacji marketingowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, Marketing referencyjny, Marketing 
opierający się na współpracy z influencerem [Influencer 
marketing], Marketing towarów i usług na rzecz innych, Mar-
keting towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
kuponów, Marketing ukierunkowany, Organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, Opracowywanie 
ankiet marketingowych, Opracowanie koncepcji marketin-
gowych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, 
Reklama i marketing, 41 Organizowanie gier i konkursów, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
konkursów sportowych, Organizowanie konkursów w celach 
edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów 
za pośrednictwem Internetu, Prowadzenie konkursów w In-
ternecie, Usługi rozrywkowe w postaci konkursów, Usługi 
rozrywkowe związane z konkursami, Świadczenie usług 
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia 
rozrywkowe, sportowe i kulturalne.
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(210) 553072 (220) 2023 03 02
(731) KORYTEK MARCIN KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kancelaria Kultury

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 553109 (220) 2023 03 02
(731) BRZEZIŃSKI MACIEJ, Błonie-Wieś
(540) (znak słowny)
(540) Życie 2.0
(510), (511) 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life 
coaching], Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzi-
nie life coachingu, Doradztwo zawodowe i coaching, Tre-
ning rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie 
rozwoju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego,  
44 Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologicz-
ne, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Porady 
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psy-
chologiczna, Leczenie psychologiczne, Przygotowywanie 
profili psychologicznych, Przeprowadzanie ocen i badań 
psychologicznych, Terapia psychologiczna dla małych 
dzieci, Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi psycho-
logów, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie 
sportu, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi 
w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, 
Usługi w zakresie testów psychologicznych, Zapewnianie 
leczenia psychologicznego.

(210) 553141 (220) 2023 03 04
(731) SZULC MONIKA  

GABINET TERAPEUTYCZNO-LOGOPEDYCZNY, 
Białystok

(540) (znak słowny)
(540) Zakątek Terapii
(510), (511) 44 Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, Usługi tera-
pii głosu i terapii logopedycznej, Porady psychologiczne, 
Poradnictwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, 
Usługi psychologów, Terapia psychologiczna dla małych 
dzieci, Usługi w zakresie terapii mowy, Usługi w zakresie te-
rapii zajęciowej, Usługi diagnozy psychologicznej, Masaż, 
Terapia mowy, Terapia mowy i słuchu, Terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, Usługi konsultacji związane z masażami, Usługi 
terapeutyczne, Usługi w zakresie terapii za pomocą światła.

(210) 553143 (220) 2023 03 04
(731) MAMCZAREK MAREK MS, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS MS ACCORDION

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.23, 27.03.15, 
22.01.05, 22.01.08, 22.01.10

(510), (511) 15 Dopasowane pokrowce na instrumenty mu-
zyczne, Futerały na instrumenty muzyczne, Paski do instru-
mentów muzycznych.

(210) 553152 (220) 2023 03 05
(731) ONLINE VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKNO TRANSFEROWE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 
26.11.03, 26.11.09, 24.15.02, 24.15.08, 24.15.11, 24.15.15

(510), (511) 38 Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablo-
wej, Usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, 
Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 
Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewi-
zyjnych, Bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów 
głosowych, Emisja i transmisja programów telewizyjnych 
za opłatą [pay-per-view], Transmisja podkastów, Nadawanie 
i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, Transmisja cyfrowych pro-
gramów audio i wideo przez światową sieć komputerową, 
Transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników 
programowych, Transmisja programów drogą kablową, 
Transmisja programów drogą kablową i satelitarną, Trans-
misja programów drogą satelitarną, Transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych przez satelitę, Transmisja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych drogą 
kablową, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
radiowa informacji i innych programów, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edycja druków zawiera-
jących obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, 
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], Usługi reporterskie, Usługi 
w zakresie realizacji filmów animowanych i programów te-
lewizyjnych, Usługi związane z produkcją rozrywki w po-
staci telewizji, Usługi programów informacyjnych dla radia 
lub telewizji, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, 
Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Usługi rozrywko-
we w postaci programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe 
w postaci interaktywnych programów telewizyjnych, Usługi 
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmi-
towanych za pomocą kamery internetowej, Usługi rozryw-
kowe zapewniane przez telewizję, Usługi studiów nagrań 
dla telewizji, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i te-
lewizyjnych, Usługi studiów telewizyjnych, Usługi świadczo-
ne przez telefon dotyczące informacji o wyścigach, Usługi 
w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościo-
wych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, 
Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo 
i telewizyjnych, Usługi prowadzenia rozmów telefonicznych 
w celach rozrywkowych, Radiowe i telewizyjne usługi roz-
rywkowe, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Produkcja i pre-
zentacja programów radiowych, Produkcja programów dla 
telewizji kablowej, Produkcja programów dokumentalnych, 



90 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2023

Produkcja programów dźwiękowych, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów radiowych 
lub programów telewizyjnych, Produkcja programów te-
lewizyjnych na żywo, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja programów te-
lewizyjnych z napisami kodowanymi, Produkcja programów 
telewizji kablowej, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja programów tele-
wizyjnych i radiowych, Produkcja programów telewizyjnych 
do emisji na urządzeniach mobilnych, Produkcja programów 
telewizyjnych, Produkcja przedstawień i programów radio-
wych i telewizyjnych, Produkcja radiowych programów roz-
rywkowych, Produkcja rozrywkowych programów telewizyj-
nych, Produkcja tematycznych programów telewizyjnych, 
Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie.

(210) 553153 (220) 2023 03 05
(731) ONLINE VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dwa FOTELE

(531) 06.07.01, 12.01.09, 26.01.04, 26.01.11, 26.01.16, 26.01.18, 
26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 38 Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablo-
wej, Usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, 
Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 
Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów te-
lewizyjnych, Bezprzewodowa transmisja elektroniczna 
sygnałów głosowych, Emisja i transmisja programów tele-
wizyjnych za opłatą [pay-per-view], Transmisja podkastów, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawa-
nie i transmisja programów telewizyjnych, Telewizyjnych 
(Transmisja programów -), Transmisja cyfrowych progra-
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, 
Transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników 
programowych, Transmisja programów drogą kablową, 
Transmisja programów drogą kablową i satelitarną, Trans-
misja programów drogą satelitarną, Transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych przez satelitę, Transmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych drogą 
kablową, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
radiowa informacji i innych programów, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edycja druków zawie-
rających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamo-
wych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji [micro-publishing], Usługi repor-
terskie, Usługi w zakresie realizacji filmów animowanych 
i programów telewizyjnych, Usługi związane z produkcją 
rozrywki w postaci telewizji, Usługi programów informacyj-
nych dla radia lub telewizji, Usługi prezenterów telewizyj-
nych i radiowych, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, 

Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, 
Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych programów 
telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci programów 
telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery in-
ternetowej, Usługi rozrywkowe zapewniane przez tele-
wizję, Usługi studiów nagrań dla telewizji, Usługi studiów 
nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi studiów 
telewizyjnych, Usługi świadczone przez telefon dotyczące 
informacji o wyścigach, Usługi w zakresie gier świadczone 
za pomocą środków łącznościowych przez terminale kom-
puterowe lub telefon komórkowy, Usługi w zakresie nagrań 
dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi 
prowadzenia rozmów telefonicznych w celach rozrywko-
wych, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Telewizyj-
ne usługi rozrywkowe, Produkcja i prezentacja programów 
radiowych, Produkcja programów dla telewizji kablowej, 
Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja progra-
mów dźwiękowych, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Produkcja programów radiowych lub progra-
mów telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo, Produkcja programów telewizyjnych na żywo 
w celach rozrywkowych, Produkcja programów telewi-
zyjnych z napisami kodowanymi, Produkcja programów 
telewizji kablowej, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja programów 
telewizyjnych i radiowych, Produkcja programów telewi-
zyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, Produkcja 
programów telewizyjnych, Produkcja przedstawień i pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Produkcja radiowych 
programów rozrywkowych, Produkcja rozrywkowych pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja tematycznych progra-
mów telewizyjnych, Dostarczanie programów telewizyj-
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie.

(210) 553154 (220) 2023 03 05
(731) ONLINE VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.04.04, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 38 Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablo-
wej, Usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, 
Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 
Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów te-
lewizyjnych, Bezprzewodowa transmisja elektroniczna 
sygnałów głosowych, Emisja i transmisja programów tele-
wizyjnych za opłatą [pay-per-view], Transmisja podkastów, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawa-
nie i transmisja programów telewizyjnych, Telewizyjnych 
(Transmisja programów -), Transmisja cyfrowych progra-
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, 
Transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników 
programowych, Transmisja programów drogą kablową, 
Transmisja programów drogą kablową i satelitarną, Trans-
misja programów drogą satelitarną, Transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych przez satelitę, Transmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych drogą 
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kablową, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
radiowa informacji i innych programów, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edycja druków zawie-
rających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamo-
wych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji [micro-publishing], Usługi repor-
terskie, Usługi w zakresie realizacji filmów animowanych 
i programów telewizyjnych, Usługi związane z produkcją 
rozrywki w postaci telewizji, Usługi programów informacyj-
nych dla radia lub telewizji, Usługi prezenterów telewizyj-
nych i radiowych, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, 
Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, 
Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych programów 
telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci programów 
telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery in-
ternetowej, Usługi rozrywkowe zapewniane przez tele-
wizję, Usługi studiów nagrań dla telewizji, Usługi studiów 
nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi studiów 
telewizyjnych, Usługi świadczone przez telefon dotyczące 
informacji o wyścigach, Usługi w zakresie gier świadczone 
za pomocą środków łącznościowych przez terminale kom-
puterowe lub telefon komórkowy, Usługi w zakresie nagrań 
dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi 
prowadzenia rozmów telefonicznych w celach rozrywko-
wych, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Telewizyj-
ne usługi rozrywkowe, Produkcja i prezentacja programów 
radiowych, Produkcja programów dla telewizji kablowej, 
Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja progra-
mów dźwiękowych, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Produkcja programów radiowych lub progra-
mów telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo, Produkcja programów telewizyjnych na żywo 
w celach rozrywkowych, Produkcja programów telewi-
zyjnych z napisami kodowanymi, Produkcja programów 
telewizji kablowej, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja programów 
telewizyjnych i radiowych, Produkcja programów telewi-
zyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, Produkcja 
programów telewizyjnych, Produkcja przedstawień i pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Produkcja radiowych 
programów rozrywkowych, Produkcja rozrywkowych pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja tematycznych progra-
mów telewizyjnych, Dostarczanie programów telewizyj-
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie.

(210) 553155 (220) 2023 03 05
(731) ONLINE VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.04.09, 27.01.02, 27.01.12, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 38 Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablo-
wej, Usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, 
Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 
Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów te-

lewizyjnych, Bezprzewodowa transmisja elektroniczna 
sygnałów głosowych, Emisja i transmisja programów tele-
wizyjnych za opłatą [pay-per-view], Transmisja podkastów, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawa-
nie i transmisja programów telewizyjnych, Telewizyjnych 
(Transmisja programów -), Transmisja cyfrowych progra-
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, 
Transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników 
programowych, Transmisja programów drogą kablową, 
Transmisja programów drogą kablową i satelitarną, Trans-
misja programów drogą satelitarną, Transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych przez satelitę, Transmisja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych drogą 
kablową, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
radiowa informacji i innych programów, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edycja druków zawie-
rających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamo-
wych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji [micro-publishing], Usługi repor-
terskie, Usługi w zakresie realizacji filmów animowanych 
i programów telewizyjnych, Usługi związane z produkcją 
rozrywki w postaci telewizji, Usługi programów informacyj-
nych dla radia lub telewizji, Usługi prezenterów telewizyj-
nych i radiowych, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, 
Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, 
Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych programów 
telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci programów 
telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery in-
ternetowej, Usługi rozrywkowe zapewniane przez tele-
wizję, Usługi studiów nagrań dla telewizji, Usługi studiów 
nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi studiów 
telewizyjnych, Usługi świadczone przez telefon dotyczące 
informacji o wyścigach, Usługi w zakresie gier świadczone 
za pomocą środków łącznościowych przez terminale kom-
puterowe lub telefon komórkowy, Usługi w zakresie nagrań 
dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi 
prowadzenia rozmów telefonicznych w celach rozrywko-
wych, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Telewizyj-
ne usługi rozrywkowe, Produkcja i prezentacja programów 
radiowych, Produkcja programów dla telewizji kablowej, 
Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja progra-
mów dźwiękowych, Produkcja programów radiowych i te-
lewizyjnych, Produkcja programów radiowych lub progra-
mów telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo, Produkcja programów telewizyjnych na żywo 
w celach rozrywkowych, Produkcja programów telewi-
zyjnych z napisami kodowanymi, Produkcja programów 
telewizji kablowej, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja programów 
telewizyjnych i radiowych, Produkcja programów telewi-
zyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, Produkcja 
programów telewizyjnych, Produkcja przedstawień i pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Produkcja radiowych 
programów rozrywkowych, Produkcja rozrywkowych pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja tematycznych progra-
mów telewizyjnych, Dostarczanie programów telewizyj-
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie.

(210) 553156 (220) 2023 03 05
(731) ONLINE VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Nocne gadki

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 16.01.11, 
14.01.05, 14.01.06

(510), (511) 38 Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablo-
wej, Usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, 
Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 
Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewi-
zyjnych, Bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów 
głosowych, Emisja i transmisja programów telewizyjnych 
za opłatą [pay-per-view], Transmisja podkastów, Nadawanie 
i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, Transmisja cyfrowych pro-
gramów audio i wideo przez światową sieć komputerową, 
Transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników 
programowych, Transmisja programów drogą kablową, 
Transmisja programów drogą kablową i satelitarną, Trans-
misja programów drogą satelitarną, Transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych przez satelitę, Transmisja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych drogą 
kablową, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
radiowa informacji i innych programów, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edycja druków zawiera-
jących obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, 
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], Usługi reporterskie, Usługi 
w zakresie realizacji filmów animowanych i programów te-
lewizyjnych, Usługi związane z produkcją rozrywki w po-
staci telewizji, Usługi programów informacyjnych dla radia 
lub telewizji, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, 
Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Usługi rozrywko-
we w postaci programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe 
w postaci interaktywnych programów telewizyjnych, Usługi 
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmi-
towanych za pomocą kamery internetowej, Usługi rozryw-
kowe zapewniane przez telewizję, Usługi studiów nagrań 
dla telewizji, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i te-
lewizyjnych, Usługi studiów telewizyjnych, Usługi świadczo-
ne przez telefon dotyczące informacji o wyścigach, Usługi 
w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościo-
wych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, 
Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo 
i telewizyjnych, Usługi prowadzenia rozmów telefonicznych 
w celach rozrywkowych, Radiowe i telewizyjne usługi roz-
rywkowe, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Produkcja i pre-
zentacja programów radiowych, Produkcja programów dla 
telewizji kablowej, Produkcja programów dokumentalnych, 
Produkcja programów dźwiękowych, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów radio-
wych lub programów telewizyjnych, Produkcja programów  
telewizyjnych na żywo, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja programów te-
lewizyjnych z napisami kodowanymi, Produkcja programów 
telewizji kablowej, Produkcja programów telewizyjnych 

na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja programów tele-
wizyjnych i radiowych, Produkcja programów telewizyjnych 
do emisji na urządzeniach mobilnych, Produkcja programów 
telewizyjnych, Produkcja przedstawień i programów radio-
wych i telewizyjnych, Produkcja radiowych programów roz-
rywkowych, Produkcja rozrywkowych programów telewizyj-
nych, Produkcja tematycznych programów telewizyjnych, 
Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie.

(210) 553157 (220) 2023 03 05
(731) ONLINE VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGADAJMY O PIŁCE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.03.15, 
21.03.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.02, 
26.11.12

(510), (511) 38 Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablo-
wej, Usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, 
Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 
Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewi-
zyjnych, Bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów 
głosowych, Emisja i transmisja programów telewizyjnych 
za opłatą [pay-per-view], Transmisja podkastów, Nadawanie 
i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, Transmisja cyfrowych pro-
gramów audio i wideo przez światową sieć komputerową, 
Transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników 
programowych, Transmisja programów drogą kablową, 
Transmisja programów drogą kablową i satelitarną, Trans-
misja programów drogą satelitarną, Transmisja programów 
radiowych i telewizyjnych przez satelitę, Transmisja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Transmisja programów 
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych drogą 
kablową, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
radiowa informacji i innych programów, 41 Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edycja druków zawiera-
jących obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, 
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], Usługi reporterskie, Usługi 
w zakresie realizacji filmów animowanych i programów  
telewizyjnych, Usługi związane z produkcją rozrywki w po-
staci telewizji, Usługi programów informacyjnych dla radia 
lub telewizji, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, 
Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Usługi rozrywko-
we w postaci programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe 
w postaci interaktywnych programów telewizyjnych, Usługi 
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmi-
towanych za pomocą kamery internetowej, Usługi rozryw-
kowe zapewniane przez telewizję, Usługi studiów nagrań 
dla telewizji, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i te-
lewizyjnych, Usługi studiów telewizyjnych, Usługi świadczo-
ne przez telefon dotyczące informacji o wyścigach, Usługi 
w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościo-
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wych przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, 
Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo 
i telewizyjnych, Usługi prowadzenia rozmów telefonicznych 
w celach rozrywkowych, Radiowe i telewizyjne usługi roz-
rywkowe, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Produkcja i pre-
zentacja programów radiowych, Produkcja programów dla 
telewizji kablowej, Produkcja programów dokumentalnych, 
Produkcja programów dźwiękowych, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów radiowych 
lub programów telewizyjnych, Produkcja programów te-
lewizyjnych na żywo, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja programów te-
lewizyjnych z napisami kodowanymi, Produkcja programów 
telewizji kablowej, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja programów tele-
wizyjnych i radiowych, Produkcja programów telewizyjnych 
do emisji na urządzeniach mobilnych, Produkcja programów 
telewizyjnych, Produkcja przedstawień i programów radio-
wych i telewizyjnych, Produkcja radiowych programów roz-
rywkowych, Produkcja rozrywkowych programów telewizyj-
nych, Produkcja tematycznych programów telewizyjnych, 
Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie.

(210) 553158 (220) 2023 03 05
(731) ONLINE VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 27.05.21, 27.01.06, 27.01.03, 26.04.10, 26.04.09, 
26.04.08, 29.01.13

(510), (511) 38 Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablo-
wej, Usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, 
Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 
Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewi-
zyjnych, Bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów 
głosowych, Emisja i transmisja programów telewizyjnych 
za opłatą [pay-per-view], Transmisja podkastów, Nadawanie 
i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja 
programów telewizyjnych, Telewizyjnych (Transmisja pro-
gramów -), Transmisja cyfrowych programów audio i wideo 
przez światową sieć komputerową, Transmisja interaktyw-
nych telewizyjnych przewodników programowych, Transmi-
sja programów drogą kablową, Transmisja programów drogą 
kablową i satelitarną, Transmisja programów drogą satelitar-
ną, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez 
satelitę, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych drogą kablową, Transmisja programów telewi-
zyjnych, Transmisja radiowa informacji i innych programów, 
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów 
reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygo-

towanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji [micro-publishing], Usługi re-
porterskie, Usługi w zakresie realizacji filmów animowanych 
i programów telewizyjnych, Usługi związane z produkcją 
rozrywki w postaci telewizji, Usługi programów informacyj-
nych dla radia lub telewizji, Usługi prezenterów telewizyj-
nych i radiowych, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, 
Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, 
Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych programów 
telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci programów 
telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery inter-
netowej, Usługi rozrywkowe zapewniane przez telewizję, 
Usługi studiów nagrań dla telewizji, Usługi studiów nagrań, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi studiów telewizyj-
nych, Usługi świadczone przez telefon dotyczące informacji 
o wyścigach, Usługi w zakresie gier świadczone za pomocą 
środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub 
telefon komórkowy, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi prowadzenia roz-
mów telefonicznych w celach rozrywkowych, Radiowe i tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, Telewizyjne usługi rozrywkowe, 
Produkcja i prezentacja programów radiowych, Produkcja 
programów dla telewizji kablowej, Produkcja programów 
dokumentalnych, Produkcja programów dźwiękowych, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produk-
cja programów radiowych lub programów telewizyjnych, 
Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Produkcja 
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, 
Produkcja programów telewizyjnych z napisami kodowa-
nymi, Produkcja programów telewizji kablowej, Produkcja 
programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, 
Produkcja programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja 
programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobil-
nych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja przed-
stawień i programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
radiowych programów rozrywkowych, Produkcja rozrywko-
wych programów telewizyjnych, Produkcja tematycznych 
programów telewizyjnych, Dostarczanie programów telewi-
zyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie.

(210) 553159 (220) 2023 03 05
(731) ONLINE VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 38 Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablo-
wej, Usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, 
Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 
Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewi-
zyjnych, Bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów 
głosowych, Emisja i transmisja programów telewizyjnych 
za opłatą [pay-per-view], Transmisja podkastów, Nadawanie 
i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja 
programów telewizyjnych, Telewizyjnych (Transmisja pro-
gramów -), Transmisja cyfrowych programów audio i wideo 
przez światową sieć komputerową, Transmisja interaktyw-
nych telewizyjnych przewodników programowych, Trans-
misja programów drogą kablową, Transmisja programów 
drogą kablową i satelitarną, Transmisja programów drogą sa-
telitarną, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych 
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przez satelitę, Transmisja programów radiowych i telewizyj-
nych, Transmisja programów radiowych, Transmisja progra-
mów telewizyjnych drogą kablową, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja radiowa informacji i innych pro-
gramów, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tek-
stów, Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych 
niż do celów reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing], 
Usługi reporterskie, Usługi w zakresie realizacji filmów ani-
mowanych i programów telewizyjnych, Usługi związane 
z produkcją rozrywki w postaci telewizji, Usługi programów 
informacyjnych dla radia lub telewizji, Usługi prezenterów 
telewizyjnych i radiowych, Usługi rozrywkowe telewizyjne 
i radiowe, Usługi rozrywkowe w postaci programów tele-
wizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych 
programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci 
programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą 
kamery internetowej, Usługi rozrywkowe zapewniane przez 
telewizję, Usługi studiów nagrań dla telewizji, Usługi studiów 
nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi studiów 
telewizyjnych, Usługi świadczone przez telefon dotyczące 
informacji o wyścigach, Usługi w zakresie gier świadczone 
za pomocą środków łącznościowych przez terminale kom-
puterowe lub telefon komórkowy, Usługi w zakresie nagrań 
dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi pro-
wadzenia rozmów telefonicznych w celach rozrywkowych, 
Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Produkcja i prezentacja programów radiowych, 
Produkcja programów dla telewizji kablowej, Produkcja pro-
gramów dokumentalnych, Produkcja programów dźwię-
kowych, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja programów radiowych lub programów telewizyj-
nych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Produk-
cja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywko-
wych, Produkcja programów telewizyjnych z napisami kodo-

wanymi, Produkcja programów telewizji kablowej, Produkcja 
programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, 
Produkcja programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja 
programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobil-
nych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja przed-
stawień i programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
radiowych programów rozrywkowych, Produkcja rozrywko-
wych programów telewizyjnych, Produkcja tematycznych 
programów telewizyjnych, Dostarczanie programów telewi-
zyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmi-
sja wideo na żądanie.

(210) 553161 (220) 2023 03 05
(731) KRAWCZYK ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KiS

(531) 03.01.06, 03.01.28, 03.01.24, 15.03.03, 26.04.15, 26.04.16, 
26.04.22, 09.01.11, 27.05.01, 27.01.25

(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Odzież.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 551012, 551486, 552319, 552574, 552586, 552587, 552716

2 551486

3 523540, 546758, 546759, 547160, 549861, 551325, 552118, 552160, 552166, 552241, 552242, 552319, 552431, 
552499, 552504, 552527, 552586, 552716

4 551819, 552118, 552716

5 523540, 546758, 546759, 547160, 549349, 549861, 550919, 551012, 551129, 551299, 551377, 552115, 552160, 
552166, 552241, 552242, 552364, 552429, 552431, 552518, 552519, 552527, 552601, 552991

6 549539, 550004, 551190, 551696, 551757, 551759, 551809, 552028, 552315

7 543770, 551809, 552315, 552430, 552546

8 543770, 552315

9 529583, 529584, 543770, 544083, 550760, 550878, 550965, 551354, 551441, 551698, 551700, 551809, 552234, 
552235, 552236, 552237, 552315, 552345, 552476, 552515, 552546, 552578, 552599, 552638, 552682, 552683, 
552697, 552698, 552939, 552943, 553048

10 523540, 543770, 549861, 552582, 552600

11 543770, 551809, 552315, 552697, 552698

12 550492, 551854, 551974, 552414, 552503, 552994, 552995, 552996

14 549539, 552962

15 553143

16 529583, 529584, 543770, 544083, 549539, 550004, 550901, 551319, 551354, 551441, 551510, 551698, 551700, 
551837, 551982, 551983, 552121, 552160, 552166, 552241, 552242, 552286, 552303, 552319, 552324, 552515, 
552546, 552596, 552598, 552638, 552682, 552683, 552711, 552713, 552987

17 551809, 552028, 552640, 552642

18 507486, 549539, 549629, 551920, 551921, 552111, 552233

19 551190, 552028, 552640, 552642

20 551692, 551809, 551819, 552363, 552500, 552520, 552635, 552650, 552707

21 543770, 546758, 546759, 549539, 551354, 552716

22 507486

24 507486, 549539, 551190, 551692, 552363

25 507486, 544083, 549539, 549629, 550004, 550564, 551441, 551678, 551779, 552231, 552233, 552326, 552467, 
552480, 552515, 552567, 552578, 552611, 552638, 552655, 552656, 553161

28 543770, 551354, 551441, 551854, 552111, 552520

29 546694, 549957, 550685, 551205, 551652, 551794, 551923, 551938, 552319, 553021

30 546691, 546694, 548488, 549957, 550685, 551205, 551652, 551794, 552027, 552087, 552117, 552194, 552319, 
552512, 552517, 553021

31 538474, 550677, 550963, 551652

32 542128, 549957, 552319, 553021

33 547997, 549957, 551493, 551495, 551498, 551500, 551691, 552576, 552676

34 552313

35 529583, 529584, 538474, 543770, 544083, 545567, 545569, 546691, 546694, 546758, 546759, 547167, 548109, 
548488, 549466, 549539, 549926, 549957, 550760, 550963, 551325, 551510, 551691, 551698, 551700, 551779, 
551819, 551854, 551876, 551938, 551974, 552027, 552028, 552148, 552194, 552234, 552235, 552236, 552237, 
552241, 552242, 552303, 552319, 552390, 552449, 552473, 552489, 552504, 552507, 552515, 552537, 552546, 
552572, 552573, 552578, 552583, 552599, 552625, 552638, 552682, 552683, 552687, 552692, 552711, 552713, 
552716, 552809, 552903, 552987, 552990, 553048
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36 529583, 529584, 536653, 548109, 549466, 550760, 551696, 551698, 551700, 551837, 551847, 551848, 551849, 
551850, 552234, 552235, 552236, 552237, 552369, 552473, 552487, 552583, 552599, 552629, 552636, 552667, 
552682, 552683, 552688, 552991

37 529583, 529584, 536653, 546758, 546759, 548058, 549466, 551696, 551809, 551974, 552028, 552431, 552473, 
552487, 552502, 552534, 552535, 552629, 552636, 552640, 552642, 552657, 552958, 552976, 552982

38 529583, 529584, 548109, 552234, 552235, 552236, 552237, 552241, 552242, 552552, 552638, 553152, 553153, 
553154, 553155, 553156, 553157, 553158, 553159

39 529583, 529584, 549466, 550760, 551696, 552526, 552535, 552638, 552682, 552683, 552991

40 548058, 550901, 550965, 551974, 552028, 552535, 552536, 552638

41 529583, 529584, 536653, 538474, 544083, 545567, 545569, 546758, 546759, 547167, 548109, 549466, 549539, 
549957, 550004, 550901, 551319, 551354, 551441, 551668, 551837, 551894, 551982, 551983, 552121, 552160, 
552166, 552324, 552325, 552337, 552377, 552414, 552432, 552433, 552464, 552488, 552515, 552546, 552552, 
552571, 552578, 552583, 552625, 552638, 552655, 552656, 552681, 552682, 552683, 552711, 552713, 552903, 
552990, 552991, 553018, 553048, 553109, 553152, 553153, 553154, 553155, 553156, 553157, 553158, 553159

42 529583, 529584, 544083, 549466, 550180, 550183, 550901, 550965, 551190, 551319, 551696, 551809, 551876, 
552028, 552324, 552514, 552546, 552599, 552624, 552638, 552644, 552682, 552683

43 549466, 549957, 551652, 551847, 551848, 551849, 551850, 551982, 551983, 552087, 552333, 552432, 552433, 
552487, 552501, 552575, 552595, 552667, 552962, 552970, 552987, 552990, 552991, 553021, 553022

44 523540, 529583, 529584, 538474, 551354, 551696, 551718, 551719, 552160, 552166, 552325, 552370, 552371, 
552377, 552396, 552430, 552432, 552433, 552448, 552588, 552612, 552885, 553021, 553109, 553141

45 529583, 529584, 544083, 548277, 551809, 551837, 552408, 552508, 552568, 552578, 552599, 553072
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

„ESITO” 552489

A 552995

ABRIX 552601

ADC 552517

AGROPARK 552430

AKADEMIA PSYCHOBIOLOGII ZDROWIA 551354

Akademia UXUI 551319

ALFA RESIDENCE 552473

ALPINUS 507486

APTECZKA NA SZLAKU 552991

AS AS NATURE 550963

ATM SYSTEM 552638

AUROLINA 552115

autohop.pl 550760

AVIDLOVE 552231

AVIDLOVE 552233

azurit 552241

AZURIT 552242

Babylike 552500

BALONOWE LOVE BY WARSAW 552464

BENVENUTO PRODOTTO ITALIANO 552576

BESKIDZKI 551205

biletyna.pl 552546

BistroBox 553021

Black Razor 552885

Blueberry MEDICAL INSOLE 552600

Bold Gerda 552598

BOOK ART MUSEUM 552488

BRACIA Dubielak 546691

Carlo Rossi  
CARLO ROSSI VINEYARDS CALIFORNIA  
SINCE 1962 551493

Carlo Rossi  
CARLO ROSSI VINEYARDS CALIFORNIA  
SINCE 1962 551495

Carlo Rossi  
CARLO ROSSI VINEYARDS CALIFORNIA  
SINCE 1962 551498

CARLO ROSSI VINEYARDS 551500

CENTRUM BALANS 552377

City BREAK Bars & Restaurants 552970

click2.work 552943

Comtesse de L’ Atlantique 547997

Cristina Ristorante & Pizzeria 552990

CSR & ESG 548109

cukiernia smaków 550685

Czekoladino 552512

D dekers. 550492

DECKOUT 552611

DEVIR ÖRME 550564

DIALOGI PEDIATRYCZNE 552711

DIAMENTY WYDAWNICTWO 552121

DIVA Factory 523540

DK smart design 550901

DKM 552687

DNOR 552364

dodie 549861

Doogy szczęśliwy pies 550677

DR RURKA 552431

DRAGON PUR SKUTECZNA IZOLACJA 552982

DRAGON PUR 552976

Drukarnia Smaku Cristina 552987

Drzwi do lasu 552962

Dwa FOTELE 553153

ECANDLED 551819

ECO SCALA 552629

e-kaspar 552148

ekstra karta Credit Agricole 552235

EPILANTIN 551299

ES ECO SCALA 552636

Euro Parts 552503

eXtra karta Credit Agricole 552236

EYEMED 551718

EYEMED 551719

F H15 FRANCUSKI 551850

face tival 551668

FOODBYTES 550180

Foodbytes 550183

Foodeli 552514

foodWell 549926

FOVEROS 550965

FUNDACJA ŚNIEŻKA 536653

FUNDAMURY.PL 552502

FUTURE FOODIE 552429

GAWRON KANCELARIA DORADCZA 552568

GK 552809

GOLDMar.PL 552657

GOOD TIME APARTAMENTY 552487

GÓRNIK MYSŁOWICE 09 549539

GROOLE 551652
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GRUDNIOWE SPOTKANIA Z INFEKCJAMI 552713

Gustav Becker 552697

Gustav E. Becker 552698

H15 BOUTIQUE 551849

H15 PALACE 1467 CRACOW 551847

H15 551848

HAPPYAPES ENERGY DRINK 542128

Healthy&Happy 551377

i365 552624

Iglo Records 552578

inner voice STUDIO 553018

INNOVATIVE FACILITY  
MANAGEMENT POLSKA 552958

iNSTALATOR 365 552644

ipolsat 529583

ipolsat 529584

Irena Worton 552596

IUVO SMART HOME 552939

IVOX 551854

IZO. PANEL 552028

iZZinstalacje 552625

Jas Recykling 548058

KAIROS 551486

Kameleon jeden program wiele korzyści 551698

kameleon jeden program, wiele korzyści 551700

Kancelaria Kultury 553072

Karlito’s way 552575

kavaleria 552087

Khaganate 551678

KiddyMate 552520

KING DOG 552650

KiS 553161

KOCINA 550004

KOGOOT 551794

L 13 LAURA BIAGGI 551920

L 13 LAURA BIAGGI 551921

L LEWIATAN ALE DOBRE! 552319

Lett 549466

Lion Kebab 553022

LIVINGHOME 552635

LUKA SZTUKA 552324

M 552326

M 553155

M 553158

Magiczna kolacja 545569

Male Duze 552363

MAMAGU 552333

MECZYKI 553154

MECZYKI 553159

mefood 552573

Melsomnix PR 550919

MEMO 552501

MGS LAW 552408

mia colonia 552118

Millardia 551441

MOC MEDIA 552903

MPEC Olsztyn 552535

MS MS ACCORDION 553143

mucha welon 552508

MUSIC CARE Natalia Bury 552325

muszynova food & fun 552433

Muszynova 552432

Naturalnie czysty dom 547160

NAUTIC 551974

nClin 552586

nessamed 552160

NESSAMED 552166

Niedźwiedzie łapki 552567

Nocne gadki 553156

nova coffee WE LOVE COFFEE 552117

NOYON 552536

oils AROMATHERAPY 552499

OKNO TRANSFEROWE 553152

OLO 552313

OPTIMAL SYSTEM 551190

outlet premium avocado  
outlet premium 551779

Panchanpl 552449

PAT ARROW 552716

Patoagencja 552537

PERFECT DAY SPA 552370

Piaskowa Magia 552681

PIEKARNIE GRUZIŃSKIE PURI 548488

Podwodna Kolacja 545567

POGADAJMY O PIŁCE 553157

Polska Chmura 551876

Polska kluska  
GWARANCJA JAKOŚCI Bartolini 552027

POLSKIE ŁĄKI 551938

Pościel Marzeń 551692

PPD FINANSE 552683

PPD 552682

PROFIS by Szlendak 551325

PSP Zblewo 551894

R 552994

RED LINE LOGISTIC 552526

RED Technic 552315

REMLAZIQ 552519

REVOLVE fitness 552656

run the brand 552390

s_line 543770

Sajomi 552448
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Salon Fryzjerski ESSA 552588

salp Pasjonaci Twojej (Wy)mowy 552396

save 552692

SCBP 548277

SDP 551837

ShellBe 552111

Sim2Go 552552

SIMETIGAST 551129

SLiPi 552582

SO NATURAL 552507

SOPLICA 552676

SPCX 552345

SPC-X 552476

stabica 552640

STABICA 552642

STARTLIFE 552688

Strefa biznesu Credit Agricole 552237

Struga Quattro 551759

Struga 551757

SULPRONE 551012

SURFAPUR 552587

SYNEZI 552574

SZKOŁA MISTRZOSTWA  
SPORTOWEGO STAL MIELEC 552571

SZTOS HOME PASSION PAPER 552303

TARGOWISKO SZTUKI 547167

TAXVELO 552599

TB TORIS 552467

TEAMAiR 551809

THE RUSH 553048

TIGER Pro 550878

TIMENTIN 549349

TIVLEMAQ 552518

TORIS 552480

TRAD Ekspert od zmian na PLUS 552583

TreeHouse 552369

trufo. 538474

Twoja Położna 552612

Universal Almusso 552286

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 544083

Usługi Grupa TAURON 551696

VEGE NOW 552194

VELIO MEGA ODTŁUSZCZACZ  
idealny w kuchni usuwa plamy  
z odzieży niezastąpiony w warsztacie  
PRODUKT POLSKI CYTRYNA 546758

VELIO 546759

VELIO 551510

VetMed 552527

VIRTUAL CLOUD 552667

VISASTONE 552996

WB Water Block 552534

WEKOWNIA  
RESTAURACYJNE WEKI RZEMIEŚLNICZE 551923

WĘDZARNIA Dubielak 546694

WIELICKIE  
MANUFAKTURY GASTRONOMICZNE 549957

WIELKI SZU 549629

wiklinowy.pl 552707

WYSPY LEONARDA  
akademia dzieci ciekawych świata 552337

Xtra karta Credit Agricole 552234

Z WINNICA ZIELONA EST. 2016 551691

ZACZAROWANY ŚWIAT SARY 552515

Zakątek Terapii 553141

ZDROWO zaprogramowani 552371

ZIMOWY NARODOWY ON TOUR 551982

ZIMOWY NARODOWY W TRASIE 551983

ŻABI DWÓR HOTEL & SPA 552595

Życie 2.0 553109



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.

986484 perspectiVe (2022 11 23)
CFE: 27.05.01 18, 24, 25, 35

1559293 AFICIONADOS  
(2023 02 06)

9, 16, 35, 41, 42, 43

1686519 SEGURA (2023 02 09)
CFE: 27.05.01 9, 18, 25

1698582 COCO MADEMOISELLE (2022 10 11) 3
1700374 ESCAPE FROM TARKOV ARENA (2023 01 12)

CFE: 02.01.02, 06.07.04, 07.05.15, 
15.01.19, 27.05.01

9, 25, 41

1714160 ELECOR (2023 01 20, 2022 08 11) 9
1714213 (2022 10 19)

CFE: 09.03.05, 28.05.00 29, 30
1714243 Skyborn Renewables 

(2023 01 09, 2022 07 18)
35, 36, 40

1714368 SAUT HERMES (2023 01 11, 2022 08 02) 21
1714422 (2022 11 29)

CFE: 26.13.25, 28.05.00, 29.01.15 32, 33
1714449 ELECOR (2023 01 20, 2022 08 11) 37
1714515 Oleuropeyn B (2022 10 07) 5, 31
1714555 Horse Health Series LR-III (2022 10 03)

CFE: 03.01.24, 03.03.01, 25.01.06, 27.05.01, 
27.07.23, 29.01.12

5

1714556 BATİK TRİKO (2022 10 17)
CFE: 27.05.01 25, 35

1714648 SUPERGROUND  
(2022 10 25, 2022 04 25)

7, 29, 30, 37, 
39, 40, 42, 45

1714687 Laka (2023 01 11, 2023 01 09) 3
1714765 FREEMOTION (2021 12 13) 20, 28
1714820 BATE (2022 08 10)

CFE: 26.01.03, 27.05.01 25, 35
1714961 ELECOR (2023 01 17, 2022 08 11) 42
1714998 brezo (2022 12 16)

CFE: 02.09.01, 27.05.01 7
1715032 AVE (2022 09 13, 2022 03 16) 9, 42
1715034 KING FLOWER (2022 11 21)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 29
1715035 Jump (2023 01 12)

CFE: 27.05.01 18, 25
1715055 PRO-JUMP (2023 01 12)

CFE: 24.17.01, 26.11.02, 27.05.01 18, 25

1715062 CAIYI (2022 12 20)
CFE: 26.03.01, 26.11.08, 27.05.01, 28.03.00 6

1715103 (2022 12 19)
CFE: 03.01.04 12

1715158 TIAN PAI (2023 01 18)
CFE: 26.01.04, 27.05.24 7

1715185 KV-VK NAPOLEON  
(2022 11 17, 2022 10 14)

33

1715235 ICM.com (2022 09 29, 2022 04 14)
CFE: 27.05.17, 29.01.04 36

1715259 H (2022 11 16, 2022 05 18)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12 9

1715260 NOKIA (2022 12 02, 2022 07 21)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 9, 12, 35, 37, 

38, 41, 42
1715263 NOKIA (2022 12 02, 2022 07 21)

CFE: 27.05.01 9, 12, 35, 37, 38, 41, 42
1715316 ENSIGN (2022 12 02)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 12
1715325 hookt Games (2023 01 26)

CFE: 27.05.01 28
1715346 OREBRITON (2023 01 04, 2022 09 03) 5
1715382 HYUNDAI ELEVATOR (2022 11 10)

CFE: 26.01.24, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12 7, 37
1715424 PAJOT (2022 12 14)

CFE: 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01 33
1715485 2022 11 22, 2022 08 03)

CFE: 04.05.03, 05.05.19 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 18, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 
34, 35, 36, 41, 42, 43

1715490 LEDGER STAX (2022 12 06, 2022 06 21) 9
1715523 TEKNOKOL (2022 09 21)

CFE: 27.05.01, 29.01.01 6, 7, 9, 35
1715550 Xplorace  

(2022 10 25, 2022 10 10)
9, 35, 38, 41, 42

1715586 flexínos (2022 11 10)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 25, 35

1715597 KAZPHOSPHATE (2022 11 25)
CFE: 26.04.03, 26.15.09, 28.05.00, 29.01.12 1



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych
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WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.  
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1715597 

3  1698582, 1714687, 1715485 

4  1715485 

5  1714515, 1714555, 1715346 

6  1715062, 1715523 

7  1714648, 1714998, 1715158, 1715382, 1715523 

9  1559293, 1686519, 1700374, 1714160, 1715032, 1715259, 1715260,
 1715263, 1715485, 1715490, 1715523, 1715550 

10  1715485 

11  1715485 

12  1715103, 1715260, 1715263, 1715316, 1715485 

14  1715485 

15  1715485 

16  1559293, 1715485 

18  986484, 1686519, 1715035, 1715055, 1715485 

20  1714765, 1715485 

21  1714368, 1715485 

22  1715485 

24  986484, 1715485 

25  986484, 1686519, 1700374, 1714556, 1714820, 1715035, 1715055,
 1715485, 1715586 

26  1715485 

27  1715485 

28  1714765, 1715325, 1715485 

29  1714213, 1714648, 1715034 

30  1714213, 1714648, 1715485 

31  1714515 

32  1714422 

33  1714422, 1715185, 1715424 

34  1715485 

35  986484, 1559293, 1714243, 1714556, 1714820, 1715260, 1715263,
 1715485, 1715523, 1715550, 1715586 

36  1714243, 1715235, 1715485 

37  1714449, 1714648, 1715260, 1715263, 1715382 

38  1715260, 1715263, 1715550 

39  1714648 

40  1714243, 1714648 
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41  1559293, 1700374, 1715260, 1715263, 1715485, 1715550 

42  1559293, 1714648, 1714961, 1715032, 1715260, 1715263, 1715485,
 1715550 

43  1559293, 1715485 

45  1714648



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.

548219 KASZOWSKA MARIA CE DRIVER  
MARIA KASZOWSKA
2023 01 17 35, 39, 45

548268 NEYMANN VICTORIA
2023 02 06 3, 5

548268 VRFD SA
2023 02 07 3, 5

548308 AGC Glass Europe
2023 02 14 6, 19, 20

548052 Radio Systems Corporation
2023 02 21 35

549467 G.L. PHARMA GmbH
2023 02 24 5

549331 PETIT BATEAU
2023 02 28 35, 38

543525 Lenovo PC International Limited
2023 02 28 9, 42

548794 Volkswagen AG
2023 02 28 35, 37, 39

550219 J.S.S. TOBACCO LTD
2023 03 02 34

548833 W.S. KISZŁO I GRYGIEWICZ  
SPÓŁKA JAWNA
2023 02 24 41

548831 W.S. KISZŁO I GRYGIEWICZ  
SPÓŁKA JAWNA
2023 02 24 41

548823 W.S. KISZŁO I GRYGIEWICZ  
SPÓŁKA JAWNA
2023 02 24 41

548834 W.S. KISZŁO I GRYGIEWICZ  
SPÓŁKA JAWNA
2023 02 24 41



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

34/2022 71 1646652
W STANDARD USA THE WINNING  
CHOICE (2022 05 25)
CFE: 26.04.04, 26.05.18,27.05.01         12

W STANDARD THE WINNING CHOICE 
(2022 05 25)
CFE: 26.04.04, 26.05.18,27.05.01         12


	Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce znakach towarowych
	Znaki towarowe zgłoszone w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r.
	Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r.
	Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r.

	Informacje o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 14 kwietnia 2016 r. międzynarodowych znakach towarowych
	Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych

	Informacje o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej


		2023-03-13T08:15:17+0100




