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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 24 pażdziernika 2022 r. Nr ZT43

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) 530890 (220) 2021 06 29
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JÖRGOPTIC GERMAN TECHNOLOGY

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Produkty optyczne, 35 Usługi informacyjne dla 
konsumentów.

(210) 530920 (220) 2021 06 29
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONE EYED GIGANT IRISH MYTHOLOGY BALOR IRISH 

WHISKEY GREAT NORTHERN DISTILLERY DUNDALK 
IRELAND TRIPLE DISTILLED MASTER BLENDED 
Perfectly Balanced SLOWLY MATURED IN SPECIALLY 
SELECTED OAK BARRELS HIGHEST QUALITY 
SELECTED AND APPROVED BY CHARLES HUNTER

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 02.01.01, 26.01.01, 26.01.14, 
26.01.18, 24.01.03, 24.09.01

(510), (511) 33 whisky, która odpowiada specyfikacjom doku-
mentacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spiry-
tusowego Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky.

(210) 535641 (220) 2021 10 22
(731) FOCUS GARDEN SŁAWOMIR CZAJKOWSKI,  

RAFAŁ CZAJKOWSKI, PIOTR MROTEK  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) HARDMAISTER

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne: 
altany, wiaty, pergole, domki, 19 Niemetalowe konstrukcje 
i budynki przenośne: altany, wiaty, pergole, domki.

(210) 536484 (220) 2021 11 15
(731) PRASZKIER TOMASZ WYSTAWY MINERAŁÓW, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) biżuterra
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, interneto-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, 
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią 
towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 537759 (220) 2021 12 14
(731) REMOR SOLAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Recz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMOR

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.13, 26.04.18, 01.03.02, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe kom-
ponenty stosowane w przemyśle budowlanym, okręto-
wym, medycznym, kolejowym, spożywczym, metalowe 
elementy podłogowe, ścienne i drzwiowe, wyroby mo-
siężne, zamki metalowe inne niż elektryczne, metalowe 
zamki do drzwi, zamki obrotowe do okien metalowe, 
klamki z metalu do drzwi, klamki metalowe do okien, za-
wiasy metalowe, metalowe uchwyty drzwiowe i okienne, 
metalowe pochwyty, metalowe zasuwki, okucia metalowe, 
drzwi metalowe, metalowe uchwyty dachowe, metalowe 
systemy mocowań dla kolektorów solarnych, metalowe 
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systemy mocowań dla paneli fotowoltaicznych, metalo-
we mocowania kolektorów, metalowe uchwyty dachowe, 
metalowe uchwyty do kolektorów solarnych, metalowe 
mocowania kolektorowe, metalowe mocowania do ogniw 
fotowoltaicznych, metalowe uchwyty dachowe do cera-
micznych dachówek, dachówek karpiówek i łupków da-
chowych, metalowe regulowane uchwyty dachowe, meta-
lowe uchwyty dachowe do dachów krytych blachą falistą 
i dachów z rąbkiem blaszanym, metalowe zaciski i łączniki 
do modułów fotowoltaicznych, profile aluminiowe do sys-
temów solarnych, konstrukcje stalowe, włazy z materiałów 
metalowych, metalowe pachoły cumownicze, metalowe 
żaluzje okrętowe, metalowe odpowietrzniki termodyna-
miczne, metalowe rolki cumownicze, metalowe drabiny 
okrętowe, metalowe przejścia grodziowe, metalowe korki, 
metalowe kroćce, metalowy osprzęt do włazów, metalo-
we zamknięcia klinowe, śrubowe, zawiasowe, centralne, 
profile aluminiowe, metalowe klemy końcowe, metalowe 
śruby imbusowe, metalowe nakrętki kołnierzowe do wol-
nostojących elektrowni słonecznych, 9 kolektory słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, farmy solarne, 
19 betonowe bloczki obciążeniowe do wolnostojących 
elektrowni słonecznych, 35 zgromadzenie na rzecz osób 
trzecich towarów i usług z nimi związanych pozwalające 
na swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni 
towarów: drobne wyroby metalowe, metalowe kompo-
nenty stosowane w przemyśle budowlanym, okrętowym, 
medycznym, kolejowym, spożywczym, metalowe elemen-
ty podłogowe, ścienne i drzwiowe, wyroby mosiężne, zam-
ki metalowe inne niż elektryczne, zamki do drzwi, zamki 
obrotowe do okien metalowe, klamki z metalu do drzwi, 
klamki metalowe do okien, zawiasy metalowe, uchwyty 
drzwiowe i okienne, pochwyty metalowe, zasuwki, okucia 
metalowe, drzwi metalowe, uchwyty dachowe, systemy 
mocowań dla kolektorów solarnych, systemy mocowań dla 
paneli fotowoltaicznych, mocowania kolektorów, uchwy-
ty dachowe, uchwyty do kolektorów solarnych, mocowa-
nia kolektorowe, mocowania do ogniw fotowoltaicznych, 
uchwyty dachowe do ceramicznych dachówek, dachówek 
karpiówek i łupków dachowych, regulowane uchwyty da-
chowe, uchwyty dachowe do dachów krytych blachą fali-
stą i dachów z rąbkiem blaszanym, zaciski i łączniki do mo-
dułów fotowoltaicznych, profile aluminiowe do systemów 
solarnych, konstrukcje stalowe, włazy z materiałów metalo-
wych, pachoły cumownicze, żaluzje okrętowe, odpowietrz-
niki termodynamiczne, rolki cumownicze, drabiny okręto-
we, przejścia grodziowe, korki, króćce, osprzęt do włazów, 
zamknięcia klinowe, śrubowe, zawiasowe, centralne, kolek-
tory słoneczne, farmy solarne, systemy wolnostojące dla 
elektrowni słonecznych, kolektory słoneczne z rurowym 
systemem odprowadzania ciepła (wymienniki ciepła), ko-
lektory ciepła, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, 
40 wytwarzanie i produkcja wyrobów metalowych na za-
mówienie osób trzecich, obróbka technologiczna metali, 
mosiężnictwo metali, niklowanie, chromowanie, śrutowa-
nie, pokrycia powłokami galwanicznymi, malowanie prosz-
kowe, odlewanie ciśnieniowe i kokilowe, obróbka tokarska, 
spawanie, tłoczenie, cynkowanie, automatyczne cięcie rur, 
gięcie rur, obróbka blacharska, wykonywanie form odlew-
niczych i przyrządów na zamówienie osób trzecich, pasy-
wacja elektrochemiczna.

(210) 539217 (220) 2022 01 28
(731) SZG-KONSMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) KONSMETAL

(531) 24.15.02, 24.15.15, 24.15.11, 26.03.01, 26.11.02, 26.11.12, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 6 Metalowe sejfy meblowe, ścienne i gabineto-
we, metalowe sejfy lekkie, metalowe sejfy na broń, Metalo-
we sejfy wrzutowe, Metalowe sejfy kasjerskie, Kasy pancerne, 
Szafy pancerne, Bezpieczne kasetki metalowe do przecho-
wywania pieniędzy, Metalowe kasetki wrzutowe, Pudełka 
z metali nieszlachetnych, Kasy transferowe, 9 Komputery, 
programy komputerowe, zestawy automatyki przemysło-
wej stanowiące wyposażenie zabezpieczające dla obiek-
tów przemysłowych i banków zawierające elektro zaczepy, 
czujniki położenia rygli, samozamykacze, czujniki biome-
tryczne, czujniki ruchu, czujniki podczerwieni, kamery, urzą-
dzenia sygnalizacyjne i alarmowe, alarmy antywłamaniowe, 
sygnalizacyjne i alarmy pożarowe, elektroniczne wrzutnie 
pieniędzy: zamki elektroniczne również szyfrowe, systemy 
zabezpieczeń elektronicznych, kasy rejestrujące, Metalowe 
zamki mechaniczne zamykane kluczem, Metalowe zam-
ki mechaniczne - szyfrowe, 37 Usługi w zakresie naprawy 
i konserwacji urządzeń i systemów alarmowych i sygnaliza-
cyjnych do ochrony obiektów przemysłowych, bankowych, 
użyteczności publicznej, 40 Usługi w zakresie obróbki me-
tali, 42 Instalacje oprogramowania komputerowego, Inży-
nieria techniczna, Usługi w zakresie programowania kom-
puterów, Projektowanie oprogramowania komputerowego 
i systemów komputerowych, Usługi w zakresie konserwacji 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie projek-
tów technicznych, usługi konstruktorskie i technologiczne 
w zakresie urządzeń i systemów alarmowych i sygnaliza-
cyjnych do ochrony obiektów przemysłowych, bankowych, 
użyteczności publicznej, wdrażanie wyników prac badaw-
czych w zakresie urządzeń zabezpieczających, alarmowych, 
sygnalizacyjnych dla obiektów przemysłowych, bankowych, 
użyteczności publiczne, doradztwo w zakresie urządzeń 
i systemów alarmowych do ochrony obiektów przemysło-
wych, bankowych, użyteczności publicznej, a mianowicie 
przygotowanie specyficznych rozwiązań dostosowanych 
do wymogów klienta.

(210) 540358 (220) 2022 02 25
(731) VINAŘSTVÍ Velké Bílovice s.r.o., Velké Bílovice, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Graper WINE & FRUIT

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Puszki z metalu, 16 Opakowania na butelki 
z papieru lub tektury, 20 Stojaki do butelek, 21 Szklanki [na-
czynia do picia], 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
35 Działalność gospodarcza związana z działalnością promo-
cyjną i reklamą w zakresie napojów alkoholowych.
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(210) 540489 (220) 2022 03 01
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) HALBA BERGMONA
(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, li-
kiery, brandy, cocktaile alkoholowe, nalewki, spirytus.

(210) 541287 (220) 2022 04 05
(731) Microban Products Company, Huntersville, US
(540) (znak słowny)
(540) AEGIS
(510), (511) 1 Substancje chemiczne przeciw pleśni, do za-
pobiegania rozrostowi pleśni w budynkach, wokół budyn-
ków oraz w pojazdach, 3 Preparaty do prania, czyszczenie, 
polerowania, szorowania i ścierania, Uniwersalne preparaty 
czyszczące, Produkty czyszczące do dywanów i tapicerki, 
Preparaty czyszczące do samochodów, Preparaty do czysz-
czenia twardych i miękkich powierzchni, Preparaty czysz-
czące do użytku w sektorze przemysłowym, handlowym 
i mieszkalnym oraz sektorze opieki zdrowotnej, Ściereczki 
nasączane preparatami do czyszczenia, Preparaty czyszczą-
ce z dezodorantem do dywanów i tapicerki, Żel do mycia rąk, 
Preparaty do czyszczenia rąk, Mydła do rąk, Mydła w płynie 
do rąk, twarzy i ciała, Mydła antybakteryjne, Nasączane de-
tergentami ściereczki do czyszczenia, Detergenty do prania, 
Detergenty do zmywarek do naczyń, Detergenty do czysz-
czenia naczyń, Detergenty do muszli klozetowych, 5 Pre-
paraty przeciwdrobnoustrojowe, Preparaty antybakteryjne, 
Preparaty przeciwgrzybicze, Preparaty dezodoryzujące, Pre-
paraty higieniczne do celów medycznych, Środki dezynfek-
cyjne do celów higienicznych, Antyseptyki, Środki bakterio-
bójcze, Preparaty do sterylizacji, Spraye antybakteryjne, żele 
antybakteryjne, mydła antybakteryjne, środki antybakteryjne 
do rąk, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, Substan-
cje antybakteryjne do celów medycznych, Środki odkażają-
ce, Środki odkażające do użytku w sektorze przemysłowym, 
handlowym i mieszkalnym, oraz sektorze opieki zdrowotnej, 
Środki odkażające do sprzętu medycznego, podłóg, ścian 
i armatury łazienkowej, Środki dezynfekcyjne do celów hi-
gienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów sanitarnych, 
Chusteczki jednorazowe nasączone związkami do dezyn-
fekcji do użytku w sektorze przemysłowym, handlowym 
i mieszkalnym, oraz sektorze opieki zdrowotnej, Chusteczki 
jednorazowe nasączone preparatami do dezynfekcji sprzętu 
medycznego, podłóg, ścian i armatury łazienkowej, Chus-
teczki odkażające, Chusteczki antyseptyczne, Antybakteryj-
ne preparaty do mycia rąk, Preparaty przeciwdrobnoustro-
jowe do dezynfekcji rąk, Powłoki przeciwdrobnoustrojowe 
do zapobiegania rozrostowi pleśni, bakterii oraz grzybów 
na różnych powierzchniach, Preparaty przeciwdrobnoustro-
jowe hamujące namnażanie się bakterii, rozrost pleśni, alg 
i drożdży, Ściereczki z mikrowłókien nasączanych środkiem 
przeciwdrobnoustrojowym, Mydła antybakteryjne.

(210) 541288 (220) 2022 04 05
(731) Microban Products Company, Huntersville, US
(540) (znak słowny)
(540) AEGIS VES 240
(510), (511) 1 Substancje chemiczne przeciw pleśni, do za-
pobiegania rozrostowi pleśni w budynkach, wokół budyn-
ków oraz w pojazdach, 3 Preparaty do prania, czyszczenie, 
polerowania, szorowania i ścierania, Uniwersalne preparaty 
czyszczące, Produkty czyszczące do dywanów i tapicerki, 
Preparaty czyszczące do samochodów, Preparaty do czysz-
czenia twardych i miękkich powierzchni, Preparaty czysz-

czące do użytku w sektorze przemysłowym, handlowym 
i mieszkalnym oraz sektorze opieki zdrowotnej, Ściereczki 
nasączane preparatami do czyszczenia, Preparaty czyszczą-
ce z dezodorantem do dywanów i tapicerki, Żel do mycia rąk, 
Preparaty do czyszczenia rąk, Mydła do rąk, Mydła w płynie 
do rąk, twarzy i ciała, Nasączane detergentami ściereczki 
do czyszczenia, Detergenty do prania, Detergenty do zmy-
warek do naczyń, Detergenty do czyszczenia naczyń, De-
tergenty do muszli klozetowych, 5 Preparaty przeciwdrob-
noustrojowe, Preparaty antybakteryjne, Preparaty przeciw-
grzybicze, Preparaty dezodoryzujące, Preparaty higieniczne 
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów hi-
gienicznych, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Preparaty 
do sterylizacji, Spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, 
mydła antybakteryjne, środki antybakteryjne do rąk, prepa-
raty farmaceutyczne antybakteryjne, Substancje antybakte-
ryjne do celów medycznych, Środki odkażające, Środki od-
każające do użytku w sektorze przemysłowym, handlowym 
i mieszkalnym, oraz sektorze opieki zdrowotnej, Środki od-
każające do sprzętu medycznego, podłóg, ścian i armatury 
łazienkowej, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Środki dezynfekcyjne do celów sanitarnych, Chusteczki jed-
norazowe nasączone związkami do dezynfekcji do użytku 
w sektorze przemysłowym, handlowym i mieszkalnym, oraz 
sektorze opieki zdrowotnej, Chusteczki jednorazowe na-
sączone preparatami do dezynfekcji sprzętu medycznego, 
podłóg, ścian i armatury łazienkowej, Chusteczki odkażające, 
Chusteczki antyseptyczne, Antybakteryjne preparaty do my-
cia rąk, Preparaty przeciwdrobnoustrojowe do dezynfekcji 
rąk, Powłoki przeciwdrobnoustrojowe do zapobiegania roz-
rostowi pleśni, bakterii oraz grzybów na różnych powierzch-
niach, Preparaty przeciwdrobnoustrojowe hamujące na-
mnażanie się bakterii, rozrost pleśni, alg i drożdży, Ściereczki 
z mikrowłókien nasączanych środkiem przeciwdrobnoustro-
jowym, Mydła antybakteryjne.

(210) 541418 (220) 2022 03 24
(731) GAWŁOWSKA IZABELA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DONUM
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki 
z chitozanem, Kosmetyki z krzemem organicznym, Kosmety-
ki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki nielecznicze, 
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki 
upiększające, Kosmetyki w postaci płynów, Kolagen hydroli-
zowany do użytku kosmetycznego, Preparaty kolagenowe 
do celów kosmetycznych, Toniki [kosmetyki], Mleczka ko-
smetyczne, Maski kosmetyczne, Mydła kosmetyczne, Kremy 
kosmetyczne, Balsamy kosmetyczne, Olejki mineralne [ko-
smetyki], Preparaty nawilżające [kosmetyczne], Kosmetyki 
w formie olejków, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twa-
rzy [kosmetyki], Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne 
do włosów, Kremy kosmetyczne do rąk, Błoto kosmetyczne 
do ciała, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycz-
nych, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Serum 
do twarzy do celów kosmetycznych, Zioła do kąpieli, Wodo-
rosty do zastosowań w kosmetologii, Roślinne olejki eterycz-
ne, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne dla zwierząt, Suplementy diety 
w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy diety dla 
ludzi, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety za-
wierające enzymy, Mineralne suplementy diety, Suplementy 
diety z krzemem organicznym, Herbaty lecznicze, Ekstrakty 
ziołowe i roślinne do celów leczniczych, Witaminy i prepara-
ty witaminowe, Witaminy i preparaty witaminowe dla zwie-
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rząt, Zioła lecznicze, Aminokwasy do celów medycznych/
leczniczych, Błonnik pokarmowy, Suplementy diety o działa-
niu kosmetycznym, Wegańskie suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Wegańskie suplementy diety w płynie, Wegań-
skie suplementy żywnościowe, Wegańskie suplementy diety 
dla ludzi, Wegańskie suplementy diety dla niemowląt, We-
gańskie suplementy diety zawierające enzymy, Wegańskie 
mineralne suplementy diety, Wegańskie suplementy diety 
z krzemem organicznym, Wegańskie herbaty lecznicze, We-
gańskie ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych, 
Wegańskie witaminy i preparaty witaminowe, Wegańskie 
zioła lecznicze, Wegańskie aminokwasy do celów medycz-
nych/leczniczych, Wegański błonnik pokarmowy, Wegańskie 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Ekologiczne 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, Ekologiczne su-
plementy diety w płynie, Ekologiczne suplementy żywno-
ściowe, Ekologiczne suplementy diety dla ludzi, Ekologiczne 
suplementy diety dla niemowląt, Ekologiczne suplementy 
diety zawierające enzymy, Ekologiczne mineralne suplemen-
ty diety, Ekologiczne suplementy diety z krzemem organicz-
nym, Ekologiczne herbaty lecznicze, Ekologiczne ekstrakty 
ziołowe i roślinne do celów leczniczych, Ekologiczne witami-
ny i preparaty witaminowe, Ekologiczne zioła lecznicze, Eko-
logiczne aminokwasy do celów medycznych/leczniczych, 
Ekologiczny błonnik pokarmowy, Ekologiczne suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne wyprodukowane bez użycia substancji 
technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, 
Suplementy diety w płynie wyprodukowane bez użycia sub-
stancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i pośli-
zgowych, Suplementy żywnościowe wyprodukowane bez 
użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylają-
cych i poślizgowych, Suplementy diety dla ludzi wyproduko-
wane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciw-
zbrylających i poślizgowych, Suplementy diety dla niemow-
ląt wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych 
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy diety 
zawierające enzymy wyprodukowane bez użycia substancji 
technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, 
Mineralne suplementy diety wyprodukowane bez użycia 
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i po-
ślizgowych, Suplementy diety z krzemem organicznym wy-
produkowane bez użycia substancji technologicznych oraz 
przeciwzbrylających i poślizgowych, Herbaty lecznicze wy-
produkowane bez użycia substancji technologicznych oraz 
przeciwzbrylających i poślizgowych, Ekstrakty ziołowe i ro-
ślinne do celów leczniczych wyprodukowane bez użycia 
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i po-
ślizgowych, Witaminy i preparaty witaminowe wyproduko-
wane bez użycia substancji technologicznych oraz przeciw-
zbrylających i poślizgowych, Zioła lecznicze wyprodukowa-
ne bez użycia substancji technologicznych oraz przeciw-
zbrylających i poślizgowych, Aminokwasy do celów me-
dycznych/leczniczych wyprodukowane bez użycia substan-
cji technologicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgo-
wych, Błonnik pokarmowy wyprodukowany bez użycia sub-
stancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i pośli-
zgowych, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym wy-
produkowane bez użycia substancji technologicznych oraz 
przeciwzbrylających i poślizgowych, Żywność weterynaryj-
na, Żywność do celów leczniczych, Żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, Żywność dla diet medycznych, Żyw-
ność dla niemowląt do celów leczniczych, Dietetyczne do-
datki do żywności do celów leczniczych, Żywność liofilizo-
wana przystosowana do celów leczniczych, Homogenizo-
wana żywność przystosowana do celów leczniczych, Sub-
stytuty posiłków do celów leczniczych, Napoje dietetyczne 

do celów leczniczych, 29 Mięso, Artykuły spożywcze pocho-
dzenia zwierzęcego, Nabiał, Napoje mleczne, Ryby, 32 Soki, 
soki warzywne, soki owocowe, soki gazowane, Napoje bezal-
koholowe, Napoje gazowane, Napoje na bazie owoców lub 
warzyw, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w syste-
mie online, import, eksport: Kosmetyki, Kosmetyki dla zwie-
rząt, Kosmetyki z chitozanem, Kosmetyki z krzemem orga-
nicznym, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosme-
tyki nielecznicze, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organicz-
ne, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w postaci płynów, 
Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Prepara-
ty kolagenowe do celów kosmetycznych, Toniki [kosmetyki], 
Mleczka kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Mydła kosme-
tyczne, Kremy kosmetyczne, Balsamy kosmetyczne, Olejki 
mineralne [kosmetyki], Preparaty nawilżające [kosmetyczne], 
Kosmetyki w formie olejków, Kremy do ciała [kosmetyki], Kre-
my do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki zawierające kwas hia-
luronowy, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do włosów, Kremy kosmetyczne do rąk, Błoto 
kosmetyczne do ciała, Preparaty kolagenowe do zastosowań 
kosmetycznych, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Zioła do kąpieli, 
Wodorosty do zastosowań w kosmetologii, Roślinne olejki 
eteryczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suple-
menty diety i preparaty dietetyczne dla zwierząt, Suplemen-
ty diety w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy 
diety dla ludzi, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy 
diety zawierające enzymy, Mineralne suplementy diety, Su-
plementy diety z krzemem organicznym, Herbaty lecznicze, 
Ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Witaminy i preparaty witaminowe 
dla zwierząt, Zioła lecznicze, Aminokwasy do celów medycz-
nych/leczniczych, Błonnik pokarmowy, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, Wegańskie suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Wegańskie suplementy diety w pły-
nie, Wegańskie suplementy żywnościowe, Wegańskie suple-
menty diety dla ludzi, Wegańskie suplementy diety dla nie-
mowląt, Wegańskie suplementy diety zawierające enzymy, 
Wegańskie mineralne suplementy diety, Wegańskie suple-
menty diety z krzemem organicznym, Wegańskie herbaty 
lecznicze, Wegańskie ekstrakty ziołowe i roślinne do celów 
leczniczych, Wegańskie witaminy i preparaty witaminowe, 
Wegańskie zioła lecznicze, Wegańskie aminokwasy do celów 
medycznych/leczniczych, Wegański błonnik pokarmowy, 
Wegańskie suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Ekologiczne suplementy diety i preparaty dietetyczne, Eko-
logiczne suplementy diety w płynie, Ekologiczne suplemen-
ty żywnościowe, Ekologiczne suplementy diety dla ludzi, 
Ekologiczne suplementy diety dla niemowląt, Ekologiczne 
suplementy diety zawierające enzymy, Ekologiczne mineral-
ne suplementy diety, Ekologiczne suplementy diety z krze-
mem organicznym, Ekologiczne herbaty lecznicze, Ekolo-
giczne ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczniczych, 
Ekologiczne witaminy i preparaty witaminowe, Ekologiczne 
zioła lecznicze, Ekologiczne aminokwasy do celów medycz-
nych/leczniczych, Ekologiczny błonnik pokarmowy, Ekolo-
giczne suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suple-
menty diety i preparaty dietetyczne wyprodukowane bez 
użycia substancji technologicznych oraz przeciwzbrylają-
cych i poślizgowych, Suplementy diety w płynie wyprodu-
kowane bez użycia substancji technologicznych oraz prze-
ciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy żywnościowe 
wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych 
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy diety 
dla ludzi wyprodukowane bez użycia substancji technolo-
gicznych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suple-
menty diety dla niemowląt wyprodukowane bez użycia sub-
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stancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i pośli-
zgowych, Suplementy diety zawierające enzymy wyprodu-
kowane bez użycia substancji technologicznych oraz prze-
ciwzbrylających i poślizgowych, Mineralne suplementy diety 
wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych 
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy diety 
z krzemem organicznym wyprodukowane bez użycia sub-
stancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i pośli-
zgowych, Herbaty lecznicze wyprodukowane bez użycia 
substancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i po-
ślizgowych, Ekstrakty ziołowe i roślinne do celów leczni-
czych wyprodukowane bez użycia substancji technologicz-
nych oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Witaminy 
i preparaty witaminowe wyprodukowane bez użycia sub-
stancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i pośli-
zgowych, Zioła lecznicze wyprodukowane bez użycia sub-
stancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i pośli-
zgowych, Aminokwasy do celów medycznych/leczniczych 
wyprodukowane bez użycia substancji technologicznych 
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Błonnik pokarmo-
wy wyprodukowany bez użycia substancji technologicznych 
oraz przeciwzbrylających i poślizgowych, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym wyprodukowane bez użycia sub-
stancji technologicznych oraz przeciwzbrylających i pośli-
zgowych, Żywność weterynaryjna, Żywność do celów Iecz-
niczych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żyw-
ność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt do celów 
leczniczych, Dietetyczne dodatki do żywności do celów 
leczniczych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów 
leczniczych, Homogenizowana żywność przystosowana 
do celów leczniczych, Substytuty posiłków do celów leczni-
czych, Napoje dietetyczne do celów leczniczych, Żywność, 
Żywność dla zwierząt, Mięso, Artykuły spożywcze pocho-
dzenia zwierzęcego, Nabiał, Napoje mleczne, Warzywa, 
Owoce, Ryby, Soki, soki warzywne, soki owocowe, soki gazo-
wane, Napoje bezalkoholową, Napoje gazowane, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw.

(210) 542099 (220) 2022 04 15
(731) BOBAŁO MARCIN, Długołęka
(540) (znak słowny)
(540) BROWAR JEDNOŚCI
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Drinki na bazie 
piwa, Napoje na bazie piwa, Korzenne piwa, Piwo rzemieśl-
nicze, Piwa smakowe, Brzeczka piwna, Piwo i produkty piwo-
warskie, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, 35 Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Analiza marketingowa 
nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Rekla-
mowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 
Zarządzanie mieszkaniami, 36 Administrowanie nierucho-
mościami, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieru-
chomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarcza-
nie informacji dotyczących nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 
Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowla-
nych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszu, 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, 

Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania nie-
ruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomo-
ści mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budyn-
kami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami 
w zakresie osiedli mieszkaniowych, Wynajem nieruchomo-
ści i majątku, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarzą-
dzanie portfelem nieruchomości, Finansowanie kredytów 
mieszkaniowych, Udzielanie pożyczek mieszkaniowych, 
Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieru-
chomości mieszkaniowe, 37 Prowadzenie działalności de-
weloperskiej w zakresie budownictwa, Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa bloków mieszkalnych, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa kompleksów 
biznesowych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Bu-
dowanie nieruchomości, Nadzór budowlany, Nadzór nad 
renowacją budynków, Nadzór nad robotami budowlanymi, 
Udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, 
Udzielanie informacji związanych z odbudową budynków, 
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Za-
rządzanie projektem budowy, Naprawa i konserwacja bu-
dynków mieszkalnych, Konstruowanie budynków mieszkal-
nych i handlowych, 42 Planowanie i projektowanie osiedli 
mieszkaniowych, Usługi projektowe dotyczące nieruchomo-
ści mieszkalnych, Usługi w zakresie planowania osiedli miesz-
kaniowych, 43 Usługi restauracyjne, Bary, Usługi barmanów, 
Usługi barów piwnych, Usługi ogródków piwnych, Serwowa-
nie napojów w małych browarniach, Serwowanie napojów 
w pubach z browarem, Serwowanie napojów alkoholowych.

(210) 543047 (220) 2022 05 13
(731) ŁOZOWSKI KAMIL LOZAR.PL, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOZAR.PL elektronarzędzia

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.01.01, 26.13.25
(510), (511) 7 Wkrętarki, wiertarko-wkrętarki, szlifierki kąto-
we, wyrzynarki, pilarki tarczowe, pilarki szablaste, pilarki łań-
cuchowe, wiertarki elektryczne, młotowiertarki, młoty udaro-
we, młoty udarowo-obrotowe, szlifierki mimośrodowe, szli-
fierki oscylacyjne, szlifierki typu delta, szlifierki do gipsu, szli-
fierki proste, kosiarki o napędzie elektrycznym, odkurzacze 
przemysłowe, odkurzacze samochodowe, dmuchawy, zakrę-
tarki udarowe, klucze udarowe, strugi o napędzie elektrycz-
nym, wkrętarki do frez płyt gk, frezarki, mieszarki, wiertnice, 
statywy, bruzdownice, szlifierki do betonu, szlifierki stołowe, 
szlifierki taśmowe, szyny prowadzące, zagłębiarki, piły uko-
śnice, piły taśmowe, piły stołowe, tarcze pilarskie, łańcuchy 
pilarskie, brzeszczoty do pił o napędzie elektrycznym, nasad-
ki, bity, uchwyty narzędziowe, zestawy akcesoriów do na-
rzędzi elektrycznych, wiertła, zestawy narzędzi o napędzie 
elektrycznym, zestawy combo elektronarzędzi akumulatoro-
wych, myjki ciśnieniowe, narzędzia wielofunkcyjne o napę-
dzie elektrycznym, 8 Podkaszarki, nożyce do trawy, nożyce 
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do żywopłotu, rozdzieraki, nożyce do blachy, sekatory, ze-
stawy narzędzi, klucze płaskie, dłuta, zestawy narzędzi ręcz-
nych, pistolety do sylikonu, 9 Dalmierze, poziomice laserowe, 
lasery krzyżowe, detektory, radio budowlane, akumulatory, 
ładowarki, lasery rotacyjne, niwelatory, suwmiarki, odbiorniki 
laserowe, lasery liniowe, lasery punktowe, koła pomiarowe, 
kamery termowizyjne, mierniki kąta, mikrometry, poziomice, 
kamery inspekcyjne, mierniki wilgotności, adaptery, 11 Opa-
larki, latarki.

(210) 543049 (220) 2022 05 13
(731) MALLACH PAWEŁ PAN DA SZAMĘ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN DA SZAMĘ

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.01.15, 11.01.03, 11.01.04, 26.13.25
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Przekąski w posta-
ci dietetycznych preparatów spożywczych bogatych w pro-
teiny, Preparaty witaminowe, 29 Produkty spożywcze w po-
staci: mięsa i wyrobów mięsnych, ryb, drobiu i dziczyzny, 
Owoce i warzywa konserwowe, suszone i gotowane, Kon-
centraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, 
Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, 
Koncentraty rosołowe, Galaretki, dżemy, Produkty mleczne, 
jogurty, koktajle mleczne, substytuty mleka i produkty 
na ich bazie, jaja, mleko i wyroby z mleka, Oleje jadalne 
i tłuszcze, Przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność 
z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, oleje jadal-
ne, pyłki kwiatowe jako żywność, białko do celów kulinar-
nych, Konserwy i dania gotowe na bazie mięsa, ryb, drobiu 
lub dziczyzny, Dania przygotowane na bazie warzyw, Goto-
we dania warzywne z makaronu, z ryżu, z mięsa, Gotowe da-
nia składające się głównie z mięsa, ryb, drobiu, Gotowe dania 
składające się głównie z warzyw, Sałatki warzywne, Sałatki 
owocowe, Żywność przygotowana z ryb, Bekon, Białka jajek, 
Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion 
(Preparaty do produkcji -), Cassoulet, Cebula konserwowana, 
Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Confity z kaczki, 
Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Czosnek (Konserwowy -), 
Daktyle, Drób, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Falafel, Fa-
solka konserwowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki 
owocowe, Galarety mięsne, Groszek konserwowy, Grzyby 
konserwowane, Guacamole [pasta z awokado], Hot dogi 
w cieście kukurydzianym, Hummus [pasta z ciecierzycy], Im-
bir kandyzowany, Imbir marynowany, Imbir, konserwowany, 
Jadalne suszone kwiaty, Jagody, konserwowane, Jaja, Jogurt, 
Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Kaszanka, Kefir 
[napój mleczny], Kiełbaski do hot-dogów, Kiełbaski w cieście, 
Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle jajeczne bezalkoholowe, 
Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje owo-
ców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców prze-
znaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw prze-
znaczone do gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwo-
wane ryby, Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Korni-
szony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem 

na bazie masła, Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachi-
dowe, Masło kakaowe, Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mię-
so konserwowane, Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne 
produkty, Mleko, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do ce-
lów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do ce-
lów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżo-
we do celów kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko so-
jowe, Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, 
Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne z przewagą 
mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie 
mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, 
Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona, przetworzone, 
Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spo-
żywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, 
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowa-
ne, Omlety, Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowa-
ne, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy ziemne prze-
tworzone, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owo-
ce przetworzone, Papryka konserwowana, Pasta z cukinii, 
Pasta z owoców tłoczonych, Pasty do smarowania na bazie 
warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pieroż-
ki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki 
ziemniaczane, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Przecier 
jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery 
warzywne, Ratatouille, Rodzynki, Ryby, Ryby solone, Sałatki 
owocowe, Sałatki warzywne, Satay, Ser twarogowy, Skórki 
owocowe, Smażone placuszki twarogowe, Smażone ziem-
niaki (placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, Spo-
żywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, Spo-
żywczy olej sezamowy, Szynka, Śledzie, nieżywe, Śmietana 
[produkty mleczarskie], Tahini [pasta z ziarna sezamowego], 
Tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], Tłuszcze ja-
dalne, Tofu, Trufle konserwowane, Warzywa gotowane, Wa-
rzywa przetworzone, Warzywa suszone, White pudding [ro-
dzaj kaszanki bez krwi], Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wo-
dorosty konserwowe, Wywar, bulion, Yuba [skórka z tofu], 
Zupy, Żywność przygotowywana z ryb, 30 Batony zbożowe, 
Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka 
tarta, Bułki, Burrito, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy [produk-
ty zbożowe], Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezgluteno-
wy, Chrupiące ciastka z kremem, Chutney [ostry, gęsty sos], 
Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Crème brûlées, Croissant, Cukier, 
Czekolada, Drożdże, Dulce de leche, Gofry, Gotowe potrawy 
na bazie makaronu, Goździki [przyprawa], Gryka, przetwo-
rzona, Grzanki, Herbata, Herbata mrożona, Herbatniki petit-
-beurre, Jadalny papier ryżowy, Kakao, Kanapki, Kanapki z pa-
rówką [hot dog], Kapary, Kasza bulgur, Kasza kukurydziana, 
Kasza manna, Kasze spożywcze, Kawa, Keczup, Kiełki psze-
niczne do celów spożywczych dla ludzi, Krakersy, Krakersy 
ryżowe, Kurkuma, Kuskus [kasza], Lukier do ciast, Majonez, 
Makaron nitki, Makaron rurki, Makaroniki [wyroby cukierni-
cze], Makaroniki kokosowe, Makarony, Marcepan, Mąka, Mąka 
gorczycowa, Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka 
jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziem-
niaczana, Mięso zapiekane w cieście, Miód, Muesli, Musy cze-
koladowe, Musy deserowe, Musztarda, Naleśniki, Naleśniki 
słone, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje kakaowe 
z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie ka-
kao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie rumianku, Nie-
lecznicze napoje na bazie herbaty, Nugat, Ocet, Onigiri [kulki 
ryżowe], Orzechy w czekoladzie, Owocowe (galaretki -) [sło-
dycze], Papryka [przyprawy], Pasta imbirowa [przyprawa], 
Pasta migdałowa, Pasta z soi [przyprawy], Pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekola-
dy, Pasztet w cieście (pâté en croûte), Pesto [sos], Piccalilli 
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], 
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Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Pieprz, Piernik, 
Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Placki 
z kimchi [kimchijeon], Płatki kukurydziane, Podpłomyki 
na bazie ziemniaków, Pralinki, Przekąski na bazie ryżu, Prze-
kąski na bazie zbóż, Przetworzona komosa ryżowa, Ptifurki 
[ciasteczka], Puddingi, Quiche, Ramen (japońskie danie 
na bazie makaronu), Rośliny strączkowe (Mączka z -), Ryż, 
Ryż błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany w wodorosty, 
Sago, Sajgonki, Siemię lniane do celów kulinarnych [przy-
prawa], Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Soba [japoń-
ski makaron z gryki], Sos jabłkowy [przyprawa], Sos sojowy, 
Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy [przyprawy], Sosy do ma-
karonów, Sosy owocowe, Sosy pomidorowe, Sosy sałatko-
we, Suchary, Sushi, Szafran [przyprawa], Tabule [sałatka z ku-
skus], Tacos [danie meksykańskie], Tamaryndowiec (przypra-
wa), Tapioka, Tarty (z owocami), Tortille, Udon [makaron ja-
poński], Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wysokoprote-
inowe batoniki zbożowe, Zboża przetworzone, Ziarna seza-
mu [przyprawy], Ziele angielskie, Zioła do celów spożyw-
czych, Zioła konserwowane [przyprawy], 31 Buraki, świeże, 
Cebula świeża [warzywa], Cukinie świeże, Cytryny świeże, 
Czosnek, świeży, Fasola, świeża, Groch świeży, Grzyby świe-
że, Jagody, świeże owoce, Kabaczki, świeże, Kompozycje 
świeżych owoców, Ogórki świeże, Oliwki świeże, Orzechy 
laskowe, świeże, Otręby zbożowe, Owoce cytrusowe świeże, 
Owoce świeże, Pomarańcze, Rabarbar świeży, Sałata świeża, 
Soczewica świeża [warzywa], Szpinak świeży, Świeży imbir, 
Warzywa świeże, Winogrona świeże, Zioła ogrodowe świe-
że, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Usługi gastronomiczne, Usługi pole-
gające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamó-
wienie i ich dostarczaniu do zamawiającego (catering), Usłu-
gi w zakresie cateringu żywności dietetycznej, Usługi pole-
gające na przygotowywaniu i serwowaniu lub dostarczaniu 
do zamawiającego posiłków i napojów przeznaczonych dla 
sportowców, Usługi polegające na udostępnianiu witryny 
internetowej zawierającej informacje dotyczące przygoto-
wywania i przechowywania posiłków i napojów, Usługi do-
radcze w dziedzinie gastronomii, 44 Doradztwo w zakresie 
żywienia i odżywiania, Usługi udostępniania witryny inter-
netowej zawierającej informacje i porady dotyczące odży-
wiania, programów dietetycznych, kontrolowania i redukcji 
wagi oraz stylu życia związanego z właściwym odżywia-
niem oraz kontrolowaniem wagi, Usługi doradcze w zakre-
sie planowania jadłospisu dla osób trzecich, w tym jadłospi-
su dla sportowców.

(210) 543465 (220) 2022 05 26
(731) KLUB SPORTOWY AKTYWNI PRZEZ POKOLENIA, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKTYWNI PRZEZ POKOLENIA

(531) 02.01.16, 02.01.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Nauka pływania, Prowadzenie zajęć fitness, 
Sport i fitness, Fitness kluby, Treningi zdrowotne i treningi 
fitness, Obozy sportowe (Organizowanie -), Obozy sportowe.

(210) 543493 (220) 2022 05 27
(731) STOWARZYSZENIE LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, 

Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLD

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Wydawnictwa i czasopisma on-line do pobra-
nia, Wydawnictwa na nośnikach danych, Publikacje elektro-
niczne, Publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz 
danych lub z Internetu, 16 Materiały piśmienne, Nalepki, 
Notesy, Plany, Dzienniki, Gazety, Czasopisma, Pisma, Druki, 
Broszury, Plakaty, Fotografie, Książki, Drukowane wydawnic-
twa prasowe, Kalendarze, Papierowe publikacje, wydawnic-
twa, Prospekty, Ulotki, Informatory, Naklejki, Papier, Tektura, 
Materiały introligatorskie, 35 Polityczne badania sondażowe, 
Usługi reklamy politycznej, Usługi badania opinii publicznej, 
Usługi badania rynku, Usługi reklamowe ukierunkowane 
na promowanie działań zwiększających świadomość spo-
łeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Publikowanie ogło-
szeń reklamowych, Ogłoszenia prasowe, Prenumerata gazet 
i czasopism, Organizowanie wystaw w celach reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama prasowa, Po-
zyskiwania informacji o działalności gospodarczej, Usługi 
agencji reklamowej, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych (ulotki, druki, prospekty, próbki), Usługi marketingo-
we, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Informacja han-
dlowa, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi w za-
kresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych 
i drukowanych, Usługi reklamowe, w tym w zakresie zamiesz-
czania ogłoszeń w prasie, Rozpowszechnianie wyrobów pro-
ducentów w celach reklamowych, Wynajem czasu i miejsca 
reklamowego, Badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, Prowadzenie wykazu informacji handlowych w Interne-
cie, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Udostępnianie 
informacji z baz danych osobom trzecim, Prenumerata pra-
sy, Organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz 
imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowa-
niem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej 
oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych 
i optycznych nośników informacji, Sprzedaż detaliczna i hur-
towa towarów reklamowych, a mianowicie koszulek, czapek, 
kubków, długopisów, smyczy, notesów oraz rozprowadzanie 
tych towarów dla celów reklamowych, 41 Nauczanie, Eduka-
cja, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego, Doradztwo zawodowe i coaching [doradz-
two szkoleniowe i edukacyjne], Organizowanie i prowadze-
nie kongresów i konferencji, Udzielanie informacji i przygo-
towywanie raportów o postępach związanych z edukacją 
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i szkoleniami, Publikowanie podręczników, Publikowanie 
podręczników szkoleniowych, Publikowanie naukowych 
czasopism informacyjnych, Publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów druko-
wanych dotyczących edukacji, Publikowanie przewodników 
edukacyjnych szkoleniowych, Publikowanie materiałów dru-
kowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie materia-
łów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowa-
nie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, Wypożyczanie książek, czaso-
pism, materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, materiałów 
dydaktycznych i instruktażowych, Produkcja i wypożyczanie 
materiałów edukacyjnych i instruktażowych, Nagrywanie 
i rejestracja obrazu i dźwięku na taśmach i innych nośnikach 
cyfrowych informacji, Rozrywka, Dostarczanie informacji 
w dziedzinie nauczania, kształcenia, instruktażu, kursów 
i szkoleń, za pośrednictwem strony internetowej w sieci 
komputerowej, Organizowanie obozów sportowych, eduka-
cyjnych i rekreacyjnych, Organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury lub edukacji, Prowadzenie przedszkoli, szkół, naucza-
nie przedszkolne, Organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych w zakresie szkoleń, Organizowanie kon-
kursów w zakresie edukacji lub rozrywki, Świadczenie usług 
edukacyjnych związanych z ekologią, Usługi edukacyjne 
związane z ochroną środowiska, Usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usłu-
gi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 45 Doradztwo 
polityczne, Porady polityczne, Usługi polityczne, Badania 
i analizy polityczne, Usługi w zakresie lobbingu polityczne-
go, Usługi komunikacji politycznej, Organizowanie spotkań 
politycznych.

(210) 543527 (220) 2022 05 27
(731) DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Sopot

(540) (znak słowny)
(540) TRATTORIA SANO
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi cateringowe, Bary 
szybkiej obsługi, Kafeterie, Obsługa gastronomiczna, Restau-
racje samoobsługowe, Wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 543629 (220) 2022 05 31
(731) POLSKA TELEWIZJA SPOŁECZNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.05, 01.15.11, 11.03.14, 24.17.02, 26.13.25
(510), (511) 32 Woda, woda mineralna, woda źródlana, 
woda niegazowana, woda pitna, woda [napoje], woda sto-
łowa, woda gazowana, woda litowa, woda selcerska, woda 
sodowa, woda aromatyzowana.

(210) 543755 (220) 2022 06 05
(731) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) insta skórki
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, 
Preparaty toaletowe, Emulsje do wzmacniania paznokci, Ko-
smetyki do paznokci, Krem do skórek wokół paznokci, Kremy 
do paznokci, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, 
Lakiery do paznokci, Odżywki do paznokci, Preparaty do pie-
lęgnacji paznokci, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i pa-
znokci, Preparaty do wzmacniania paznokci, Preparaty ko-
smetyczne do pielęgnacji paznokci, 35 Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi 
fotograficzne, Usługi w zakresie przedstawień na żywo.

(210) 544129 (220) 2022 06 15
(731) AGRO-SIEĆ WYNAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.09, 29.01.12, 25.07.03, 25.07.04
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Mechaniczne narzędzia rol-
nicze, Kosiarki, Kosiarki samobieżne, 12 Ciągniki do celów rol-
niczych, 35 Usługi konsultacji biznesowych w branży rolni-
czej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rol-
niczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem 
rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemika-
liami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, 
37 Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i przyrządów rolniczych, 44 Usługi rolnicze, Doradztwo rol-
nicze, Hydroponiczne usługi rolnicze, Wypożyczanie maszyn 
rolniczych, Wypożyczanie urządzeń rolniczych, Wypożycza-
nie sprzętu rolniczego, Wynajem urządzeń rolniczych, Wy-
najem kosiarek, Wynajem kosiarek samobieżnych, Odkażanie 
w rolnictwie, Usługi w zakresie rolnictwa, Usługi doradcze 
dotyczące rolnictwa, Usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, Do-
radztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, Usługi dorad-
cze w zakresie rolnictwa, Wypożyczanie maszyn rolniczych 
do rozpylania, Doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem, Udzielanie informacji związanych z wypoży-
czaniem sprzętu rolniczego, Udzielanie informacji na temat 
usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, Usługi dorad-
cze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
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stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, Udzielanie 
informacji online na temat usług związanych z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 544387 (220) 2022 06 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BIPOL 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIPOL

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Ropa naftowa (surowa lub rafinowana), pa-
liwo gazowe, produkty rafinacji ropy naftowej, oleje prze-
mysłowe, oleje technologiczne, smary, paliwa i tłuszcze 
zawarte w tej klasie, oleje smarowe, napędowe, opałowe, 
podstawowe, hydrauliczne, hydrauliczno-przekładniowe, 
sprężarkowe, turbinowe, maszynowe, żeglugowe, oleje 
do farb graficznych, do konserwacji: murów, skór i tkanin, 
oleje do silników benzynowych i wysokoprężnych: mine-
ralne, półsyntetyczne, syntetyczne, oleje do sprzętu rolni-
czego, ogrodniczego, drogowego oraz małych urządzeń 
pomocniczych, oleje do obróbki metali, do prowadnic, ole-
je wazelinowe, olej jako nośnik ciepła, oleje do honowania 
i docierania w procesie obróbki metali, do obróbki skrawa-
niem, oleje i smary do smarowania urządzeń w przemy-
śle, wielofunkcyjne smary syntetyczne, smary do narzędzi 
tnących, gazy techniczne, propan, butan, gaz płynny pro-
pan-butan, benzyny, benzyna lekka i ciężka, komponenty 
do produkcji benzyn, paliwa, biopaliwa, paliwa na bazie 
alkoholu, paliwo lotnicze i żeglugowe, parafina, woski, 
świece, olej rzepakowy do celów przemysłowych, olej sło-
necznikowy do celów przemysłowych, olej sojowy do ce-
lów przemysłowych, 35 Usługi związane z prowadzeniem 
hurtowni: paliw, olejów, wyrobów chemicznych i wszelkich 
akcesoriów samochodowych oraz sklepów na stacjach pa-
liwowych w zakresie towarów: artykułów spożywczych, 
przemysłowych, map, czasopism, książek, atlasów samo-
chodowych oraz innych artykułów powszechnego użytku, 
usługi związane z tankowaniem paliw do pojazdów, do-
radztwo handlowe, dystrybucja materiałów reklamowych, 
badanie rynku, reklama, promocja i sprzedaż wyrobów, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary hurtowo 
lub detalicznie w sklepach, komisach lub salonach w zakre-
sie pojazdów mechanicznych, akcesoriów do tych pojaz-
dów i ich silników oraz motocykli, usługi w zakresie organi-
zacji i zarządzania programami lojalnościowymi dla klien-
tów, usługi w zakresie zarządzania zakupami i transakcjami, 
prowadzenie programu zachęcania konsumentów, Rekla-
ma radiowa, telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama prasowa, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, pośrednictwo handlowe z zakresie 
obrotu paliwami stałymi, ciekłymi, gazowymi, produktami 
pochodnymi, olejami i wszelkimi akcesoriami samochodo-
wymi, wyrobami chemicznymi i ich półproduktami polega-
jące na kojarzeniu kontrahentów, dobór personelu, prowa-
dzenie kampanii reklamowych, reklamowo-promocyjnych, 
także bonów promocyjnych, prowadzenie programów 
promocji sprzedaży dla detalicznych kanałów dystrybucji 

takich jak: stacje paliw, punkty wymiany olejów i warsztaty 
samochodowe i sklepy motoryzacyjne, 39 Dystrybucja pa-
liw, olejów, transport kolejowy, drogowy, rzeczny, rurocią-
gowy, morski i statkami, pakowanie towarów, przeładunek 
i załadunek, magazynowanie, składowanie i przechowywa-
nie towarów, spedycja, wynajmowanie samochodów oso-
bowych, środków transportu lądowego i morskiego, usługi 
transportowo-dźwigowe, przewóz osób i rzeczy transpor-
tem samochodowym, kolejowym i morskim, pojazdami 
specjalistycznymi i uniwersalnymi.

(210) 544434 (220) 2022 06 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE ANKORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.03.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Zagęszczone sosy pomidorowe, Konser-
wowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
Konserwowane warzywa, Warzywa w słoikach, 30 Musztar-
da, Ketchup, Majonez, Ocet, sosy i inne przyprawy, Papki wa-
rzywne (sosy - żywność), Pikantne sosy używane jako przy-
prawy, Przeciery warzywne [sosy], Przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), Gotowe sosy, Pikantne sosy, czatnej i pasty.

(210) 544436 (220) 2022 06 26
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE ANKORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Musztardy Konik
(510), (511) 30 Musztarda.

(210) 544785 (220) 2022 07 05
(731) SZAREK PAWEŁ KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Navi-Chem
(510), (511) 42 Analizy chemiczne, badania chemiczne, ba-
dania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badawczo-roz-
wojowe, elektroniczna konwersja danych lub programów, 
poszukiwania [analizy, pomiary], projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, testowanie materiałów, rozwój 
i opracowanie modeli i metod badawczych.

(210) 545076 (220) 2022 07 13
(731) FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY I SPORTU SILESIA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MMA SILESIAN

(531) 21.03.23, 09.03.16, 26.11.02, 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 25 Kurtki sportowe, Koszule sportowe, Bluzy 
sportowe, Komplety sportowe, Spodnie sportowe, Znaczni-
ki [narzutki] sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Spodnie 
z ochraniaczami do użytku sportowego, Szorty z ochrania-
czami do użytku sportowego, Stroje sportowe, 28 Artykuły 
sportowe, Nakolanniki [artykuły sportowe], Ochraniacze 
przedramienia [artykuły sportowe], Artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, Nagolenniki do użytku sportowego, Ławki 
do użytku sportowego, Nakolanniki do użytku sportowego, 
Ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], Ochraniacze nóg 
do użytku sportowego, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje 
izotoniczne, Napoje energetyzujące, Napoje orzeźwiające, 
Napoje proteinowe, Napoje na bazie piwa, Napoje bezal-
koholowe o smaku piwa, Napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owoco-
we, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje 
na bazie orzechów i soi, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi sportowe, Obozy sportowe, Szkolenie 
sportowe, Zajęcia sportowe, Udostępnianie sprzętu sporto-
wego, Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie 
zawodów sportowych, Usługi w zakresie edukacji sportowej, 
Usługi w zakresie rozrywki sportowej.

(210) 545188 (220) 2022 07 15
(731) SEA INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) THE VIEW
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością hoteli, 43 Hotel, 
usługi hotelowe.

(210) 545517 (220) 2022 07 25
(731) ELEKTRYK TIETZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Namysłów
(540) (znak słowny)
(540) vvv
(510), (511) 39 Wynajem samochodów, Wynajem samo-
chodów ciężarowych, Wynajem samochodów elektrycz-
nych, Wynajem samochodów na wodór, Wynajem przyczep 
do przewozu samochodów, Usługi agencji rezerwującej wy-
najem samochodów, Usługi wynajmu związane z pojazdami, 
transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków 
transportu, Transport pasażerski, Przewożenie i dostarcza-
nie towarów, Organizowanie transportu i podróży, Transport 
pasażerów i ładunków, Transport pojazdami napędzanymi 
przez człowieka, Usługi przewozu, Usługi wynajmu związa-
ne z transportem i magazynowaniem, Usługi car-sharingu, 
Udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za po-
średnictwem Internetu, Organizowanie transportu, Trans-
port samochodowy, Pasażerski transport samochodowy, 
Wypożyczanie pojazdów, Wypożyczanie pojazdów, zwłasz-

cza samochodów osobowych i ciężarówek, Usługi taksówek, 
Wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów z kierowcą, Wypo-
życzanie i wynajem pojazdów.

(210) 545721 (220) 2022 08 01
(731) SBM DEVELOPPEMENT, Écully, FR
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.03.13, 05.03.15, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Nawozy.

(210) 545798 (220) 2022 08 02
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVDOM Na dziś, na zawsze

(531) 24.15.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i in-
formacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie 
i grupowanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów 
w warunkach pozwalających nabywcom wygodnie je oglą-
dać i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi 
i wyposażenia wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu nie-
ruchomościami, Doradztwo dotyczące organizowania i za-
rządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, 36 Usługi 
w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, usługi 
w zakresie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomo-
ści oraz ich wyceny, finansowanie projektów deweloperskich 
oraz inwestycji budowlanych, Tworzenie i pozyskiwanie ka-
pitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod 
inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów 
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań i powierzch-
ni handlowych, zarządzanie i administrowanie budynkami, 
37 Usługi budowlane, Usługi w zakresie remontów budyn-
ków, Usługi konserwacji budynków, Usługi instalacji budow-
lanych, Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego i burzące-
go, Przygotowywanie terenów pod budowę i zarządzanie 
nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 39 Usługi 
w zakresie transportu i wynajmu środków transportu, wy-
najem garaży i miejsc parkingowych, usługi magazynowe 
i wynajem powierzchni magazynowych, 42 Usługi w zakre-
sie projektowania urbanistycznego, architektonicznego i bu-
dowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi projektowania 
i wyposażania wnętrz budynków, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami.

(210) 545831 (220) 2022 08 03
(731) GLIŃSKI HUBERT, Szczecin
(540) (znak słowny)
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(540) ZROLOWANI
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry plan-
szowe.

(210) 545861 (220) 2022 08 04
(731) ELEKTRYK TIETZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Namysłów
(540) (znak słowny)
(540) veni vidi vici
(510), (511) 39 Wynajem samochodów, Wynajem samo-
chodów ciężarowych, Wynajem samochodów elektrycz-
nych, Wynajem samochodów na wodór, Wynajem przyczep 
do przewozu samochodów, Usługi agencji rezerwującej wy-
najem samochodów, Usługi wynajmu związane z pojazdami, 
transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków 
transportu, Transport pasażerski, Przewożenie i dostarcza-
nie towarów, Organizowanie transportu i podróży, Transport 
pasażerów i ładunków, Transport pojazdami napędzanymi 
przez człowieka, Usługi przewozu, Usługi car-sharingu, Usłu-
gi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, 
Udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za po-
średnictwem Internetu, Organizowanie transportu, Trans-
port samochodowy, Pasażerski transport samochodowy, 
Wypożyczanie pojazdów, Wypożyczanie pojazdów, zwłasz-
cza samochodów osobowych i ciężarówek, Usługi taksówek, 
Wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów z kierowcą, Wypo-
życzanie i wynajem pojazdów.

(210) 546216 (220) 2022 08 17
(731) ISAKOU ANTON SIMPLE, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLE BARBERSHOP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Salony fryzjerskie.

(210) 546217 (220) 2022 08 17
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZTERY SERY

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Dane zapisane 
na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, mate-
riały informacyjne i dydaktyczne zapisane na błonach foto-
graficznych i taśmach filmowych, Publikacje elektroniczne, 
Magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki da-
nych, Urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania i przesyłania 
danych, Urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji  
i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 28 Zabawki, Za-
bawki manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne, 
zabawki z urządzeniami do odtwarzania, transmisji i/lub re-
produkcji dźwięku i/lub obrazu, zabawki sterowane radiowo, 
zabawki edukacyjne, Klocki, Łamigłówki, Gry, Gry planszowe, 

gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne, 
gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry kar-
ciane, Układanki, puzzle, Karty do gry, Plansze, pionki, żetony, 
figurki, karty i inne akcesoria do gier i zabawek.

(210) 546218 (220) 2022 08 17
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WŁADCA KOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Dane zapisane 
na elektronicznych nośnikach informacji, hologramy, mate-
riały informacyjne i dydaktyczne zapisane na błonach foto-
graficznych i taśmach filmowych, Publikacje elektroniczne, 
Magnetyczne, optyczne i magneto-optyczne nośniki da-
nych, Urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania i przesyłania 
danych, Urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji  
i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, 28 Zabawki, Za-
bawki manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne, 
zabawki z urządzeniami do odtwarzania, transmisji i/lub re-
produkcji dźwięku i/lub obrazu, zabawki sterowane radiowo, 
zabawki edukacyjne, Klocki, Łamigłówki, Gry, Gry planszowe, 
gry elektroniczne, gry automatyczne inne niż telewizyjne, 
gry edukacyjne, gry instruktażowe, gry towarzyskie, gry kar-
ciane, Układanki, puzzle, Karty do gry, Plansze, pionki, żetony, 
figurki, karty i inne akcesoria do gier i zabawek.

(210) 546268 (220) 2022 08 17
(731) KOŁA MACIEJ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gastro Miasto Smakuj Wrocław

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.05.01, 26.04.02
(510), (511) 35 Marketing imprez i wydarzeń, Organizowanie 
targów i wystaw, Promowanie i przeprowadzanie targów 
handlowych, Prowadzenie wystaw w celach reklamowych, 
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Usługi 
agencji reklamowych, Usługi w zakresie marketingu pro-
duktów, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Kom-
pilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 41 Imprezy kul-
turalne, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kultural-
nych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych 
na żywo, Organizacja i przeprowadzanie aktywności roz-
rywkowych, Organizacja festiwali do celów rozrywkowych, 
Organizacja festiwali w celach rekreacyjnych, Organizacja fe-
stynów w celach rozrywkowych, Organizowanie warsztatów, 
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizowa-
nie wystaw w celach rozrywkowych, Prowadzenie imprez 
kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Rozrywka, 
Organizacja wydarzeń komercyjnych, Szkolenie z prezentacji 
żywności, Szkolenie w zakresie żywienia.
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(210) 546272 (220) 2022 08 18
(731) GEOMAX MISZTAL-STATECZNY SPÓŁKA JAWNA, 

Opole Lubelskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZNAJ SMAK LEGENDY ... KRÓWKI GÓRALSKIE - 

- RĘCZNIE KRZESANE !

(531) 27.05.01, 29.01.15, 06.01.02, 02.01.04, 02.03.04, 08.03.01, 
11.03.25

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Cukierki, Krówki.

(210) 546288 (220) 2022 08 18
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KETO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 29 Przeciery warzywne, koncentraty warzywne, 
pasty warzywne, koncentraty pomidorowe, pomidory prze-
tworzone, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, koncentraty zup, bu-
liony, koncentraty bulionów, preparaty do przygotowywania 
zup, ekstrakty warzywne i mięsne, 30 Sosy, sosy mięsne, sosy 
do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy zioło-
we, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy po-
midorowe, dressingi, dipy, musztardy, musztardy smakowe, 
musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, 
majonezy przyprawowe, sosy majonezowe smakowe, ket-
chupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, prepara-
ty do przygotowywania sosów, pesto, aromaty i przyprawy 
do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(210) 546529 (220) 2022 08 26
(731) FRANIK PIOTR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GS RB B GIL BABILON SANTUCCI & ELISABETTA 

ROBERTA FRANCHI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.12

(510), (511) 18 Torebki, Torebki damskie, Torebki męskie, 
25 Odzież, Odzież dziecięca, Odzież damska, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież męska.

(210) 546530 (220) 2022 08 25
(731) VIZARD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) VIZARD FINANCE
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie użytkowe, Aplikacje do urządzeń przenośnych, 
Oprogramowanie do urządzeń przenośnych, Oprogramo-
wanie komputerowe związane z kwestiami finansowymi, 
Oprogramowanie komputerowe związane z transakcjami 
finansowymi, Oprogramowanie umożliwiające świadczenie 
usług finansowych, Oprogramowanie umożliwiające udzie-
lanie kredytów, Oprogramowanie umożliwiające udzielanie 
kredytów konsumenckich, Oprogramowanie umożliwiające 
świadczenie usług ubezpieczeniowych, Oprogramowa-
nie do zarządzania finansami, Platformy oprogramowania 
do tworzenia mobilnych aplikacji związanych z usługami 
finansowymi, Platformy oprogramowania do dostawy mo-
bilnych aplikacji związanych z usługami finansowymi, Opro-
gramowanie do telefonów komórkowych, Publikacje zwią-
zane z usługami finansowymi dostarczane w formie elek-
tronicznej lub udostępniane online z baz danych, Internetu 
lub za pośrednictwem przenośnych urządzeń łącznościo-
wych, Publikacje związane z finansami dostarczane w for-
mie elektronicznej lub udostępniane online z baz danych, 
Internetu lub za pośrednictwem przenośnych urządzeń 
łącznościowych, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie 
do aplikacji internetowych, Oprogramowanie do serwe-
rów internetowych, 36 Pożyczki, Pożyczki ratalne, Usługi 
finansowania, Emisja kart kredytowych, Doradztwo w spra-
wach finansowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi 
ubezpieczeniowe, Bankowość online, Usługi bankowości 
mobilnej, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakre-
sie płatności), Transfer elektroniczny środków pieniężnych, 
Analizy finansowe, Agencje ściągania wierzytelności, Le-
asing finansowy, Pożyczanie pod zastaw, Usługi finansowe, 
Planowanie finansowe, Zarządzanie finansowe, Admini-
strowanie finansami, Usługi w zakresie badań finansowych, 
Usługi finansowe świadczone przez Internet, Działalność 
monetarna, Finansowanie pożyczek, Udzielanie kredytów 
pod zastaw hipoteczny, Wyceny finansowe, Obsługa kart 
kredytowych, Obsługa kart debetowych, Usługi w zakresie 
windykacji długu, Usługi w zakresie faktoringu wierzytelno-
ści, Zarządzanie zasobami gotówkowymi, Usługi związane 
z oszczędnościami, Usługi w zakresie zarządzania długami, 
Usługi w zakresie zarządzania finansami, Usługi w zakresie 
zarządzania inwestycjami, Usługi dotyczące bankowości in-
westycyjnej, Usługi maklerskie, Handel walutami, Wymiana 
walut, Usługi doradztwa inwestycyjnego, Usługi planowa-
nia finansowego, Fundusze emerytalne, Pomoc finansowa 
dla przedsiębiorstw, Pomoc finansowa dla podmiotów 
indywidualnych, Usługi informacji finansowej, Usługi in-
formacji budżetowej, Usługi informacji podatkowej, Usługi 
bankowe, Banki (kasy) oszczędnościowe, Organizowanie 
pożyczek pod zabezpieczenie, Udzielanie pożyczek pod za-
bezpieczenie, Kaucje (gwarancje), Usługi informacyjne do-
tyczące finansów świadczone on-line z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, Usługi informacyjne dotyczące ubez-
pieczeń świadczone on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Majątek nieruchomy, Wydawanie kart przed-
płaconych, Wydawanie bonów, Sponsorowanie finansowe, 
Przelewy i transakcje finansowe, Usługi płatnicze, Pośred-
nictwo walutowe, Pośrednictwo w usługach finansowych, 
Crowdfunding, Depozyty kosztowności, Usługi doradcze  
i/lub konsultacyjne i/lub informacyjne dotyczące wszyst-
kich wymienionych wyżej usług, 42 Pisanie kodu kompute-
rowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowanie graficz-
ne materiałów promocyjnych, Usługi w zakresie identyfikacji 
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użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji 
handlu elektronicznego, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja opro-
gramowania komputerowego, Wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Rozwój oprogramowania komputerowego, Wynajmowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogra-
mowania komputerowego do zastosowań mobilnych, Two-
rzenie oprogramowania komputerowego do zastosowań 
mobilnych, Opracowywanie oprogramowania komputero-
wego do zastosowań mobilnych, Instalacja oprogramowa-
nia komputerowego do zastosowań mobilnych, Wdrażanie 
oprogramowania komputerowego do zastosowań mobil-
nych, Naprawa oprogramowania komputerowego do zasto-
sowań mobilnych, Aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego do zastosowań mobilnych, Konserwacja oprogra-
mowania komputerowego do zastosowań mobilnych, Roz-
wój oprogramowania komputerowego do zastosowań mo-
bilnych, Wynajmowanie oprogramowania komputerowego 
do zastosowań mobilnych, Prace badawczo-rozwojowe 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Znajdowanie 
i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla 
osób trzecich [debugowanie], Powielanie oprogramowa-
nia komputerowego, Testowanie sprzętu komputerowego, 
Testowanie oprogramowania komputerowego, Wykrywa-
nie usterek w sprzęcie komputerowym, Usuwanie usterek 
w sprzęcie komputerowym, Usuwanie usterek w oprogra-
mowaniu komputerowym, Usuwanie usterek w oprogra-
mowaniu komputerowym, Usługi w zakresie kopiowania 
danych, Usługi w zakresie konwersji danych, Usługi kodo-
wania danych, Usługi szyfrowania danych, Usługi deszy-
frowania danych, Usługi migracji danych, Usługi w zakresie 
odzyskiwania danych, Usługi w zakresie zabezpieczania da-
nych, Usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, 
Usługi konwersji kodów, Usługi dostawcy aplikacji (ASP), 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia komputerowego nie do pobrania, Projektowanie kom-
puterowych baz danych, Odtwarzanie baz danych, Tworze-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Świadczenie usług 
dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu 
technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, 
Usługi w zakresie uwierzytelniania, Usługi uwierzytelniania 
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, Usługi uwie-
rzytelniania (kontrola) wiadomości przekazywanych za po-
mocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola) 
danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi 
uwierzytelniania użytkowników, Udzielanie porad technicz-
nych związanych z oprogramowaniem komputerowym, 
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem kompute-
rowym [pomoc techniczna], Usługi wsparcia technicznego 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi kon-
sultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
Usługi doradcze i/lub konsultacyjne i/lub informacyjne do-
tyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(210) 546532 (220) 2022 08 25
(731) VIZARD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) VIZARD
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie użytkowe, Aplikacje do urządzeń przenośnych, 
Oprogramowanie do urządzeń przenośnych, Oprogramo-
wanie komputerowe związane z kwestiami finansowymi, 
Oprogramowanie komputerowe związane z transakcjami 
finansowymi, Oprogramowanie umożliwiające świadczenie 
usług finansowych, Oprogramowanie umożliwiające udzie-
lanie kredytów, Oprogramowanie umożliwiające udzielanie 
kredytów konsumenckich, Oprogramowanie umożliwiają-
ce świadczenie usług ubezpieczeniowych, Oprogramowa-
nie do zarządzania finansami, Platformy oprogramowania 
do tworzenia mobilnych aplikacji związanych z usługami 
finansowymi, Platformy oprogramowania do dostawy mo-
bilnych aplikacji związanych z usługami finansowymi, Opro-
gramowanie do telefonów komórkowych, Publikacje zwią-
zane z usługami finansowymi dostarczane w formie elek-
tronicznej lub udostępniane online z baz danych, Internetu 
lub za pośrednictwem przenośnych urządzeń łącznościo-
wych, Publikacje związane z finansami dostarczane w for-
mie elektronicznej lub udostępniane online z baz danych, 
Internetu lub za pośrednictwem przenośnych urządzeń 
łącznościowych, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, 
Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie 
do aplikacji internetowych, Oprogramowanie do serwe-
rów internetowych, 36 Pożyczki, Pożyczki ratalne, Usługi 
finansowania, Emisja kart kredytowych, Doradztwo w spra-
wach finansowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi 
ubezpieczeniowe, Bankowość online, Usługi bankowości 
mobilnej, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakre-
sie płatności), Transfer elektroniczny środków pieniężnych, 
Analizy finansowe, Agencje ściągania wierzytelności, Le-
asing finansowy, Pożyczanie pod zastaw, Usługi finansowe, 
Planowanie finansowe, Zarządzanie finansowe, Admini-
strowanie finansami, Usługi w zakresie badań finansowych, 
Usługi finansowe świadczone przez Internet, Działalność 
monetarna, Finansowanie pożyczek, Udzielanie kredytów 
pod zastaw hipoteczny, Wyceny finansowe, Obsługa kart 
kredytowych, Obsługa kart debetowych, Usługi w zakresie 
windykacji długu, Usługi w zakresie faktoringu wierzytelno-
ści, Zarządzanie zasobami gotówkowymi, Usługi związane 
z oszczędnościami, Usługi w zakresie zarządzania długami, 
Usługi w zakresie zarządzania finansami, Usługi w zakresie 
zarządzania inwestycjami, Usługi dotyczące bankowości in-
westycyjnej, Usługi maklerskie, Handel walutami, Wymiana 
walut, Usługi doradztwa inwestycyjnego, Usługi planowa-
nia finansowego, Fundusze emerytalne, Pomoc finansowa 
dla przedsiębiorstw, Pomoc finansowa dla podmiotów 
indywidualnych, Usługi informacji finansowej, Usługi in-
formacji budżetowej, Usługi informacji podatkowej, Usługi 
bankowe, Banki (kasy) oszczędnościowe, Organizowanie 
pożyczek pod zabezpieczenie, Udzielanie pożyczek pod za-
bezpieczenie, Kaucje (gwarancje), Usługi informacyjne do-
tyczące finansów świadczone on-line z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, Usługi informacyjne dotyczące ubez-
pieczeń świadczone on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Majątek nieruchomy, Wydawanie kart przed-
płaconych, Wydawanie bonów, Sponsorowanie finansowe, 
Przelewy i transakcje finansowe, Usługi płatnicze, Pośred-
nictwo walutowe, Pośrednictwo w usługach finansowych, 
Crowdfunding, Depozyty kosztowności, Usługi doradcze  
i/lub konsultacyjne i/lub informacyjne dotyczące wszyst-
kich wymienionych wyżej usług, 42 Pisanie kodu kompute-
rowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowanie graficz-
ne materiałów promocyjnych, Usługi w zakresie identyfika-
cji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transak-
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cji handlu elektronicznego, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja opro-
gramowania komputerowego, Wdrażanie oprogramowa-
nia komputerowego, Naprawa oprogramowania kompute-
rowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Rozwój oprogramowania komputerowego, Wynajmowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie opro-
gramowania komputerowego do zastosowań mobilnych, 
Tworzenie oprogramowania komputerowego do zastoso-
wań mobilnych, Opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego do zastosowań mobilnych, Instalacja oprogramo-
wania komputerowego do zastosowań mobilnych, Wdra-
żanie oprogramowania komputerowego do zastosowań 
mobilnych, Naprawa oprogramowania komputerowego 
do zastosowań mobilnych, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego do zastosowań mobilnych, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego do zastosowań mobil-
nych, Rozwój oprogramowania komputerowego do zasto-
sowań mobilnych, Wynajmowanie oprogramowania kom-
puterowego do zastosowań mobilnych, Prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu kom-
puterowym dla osób trzecich [debugowanie], Powielanie 
oprogramowania komputerowego, Testowanie sprzętu 
komputerowego, Testowanie oprogramowania kompute-
rowego, Wykrywanie usterek w sprzęcie komputerowym, 
Usuwanie usterek w sprzęcie komputerowym, Usuwanie 
usterek w oprogramowaniu komputerowym, Usuwanie 
usterek w oprogramowaniu komputerowym, Usługi w za-
kresie kopiowania danych, Usługi w zakresie konwersji 
danych, Usługi kodowania danych, Usługi szyfrowania da-
nych, Usługi deszyfrowania danych, Usługi migracji danych, 
Usługi w zakresie odzyskiwania danych, Usługi w zakresie 
zabezpieczania danych, Usługi w zakresie tworzenia ko-
pii zapasowych danych, Usługi konwersji kodów, Usługi 
dostawcy aplikacji (ASP), Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania komputerowego nie do po-
brania, Projektowanie komputerowych baz danych, Od-
twarzanie baz danych, Tworzenie stron internetowych dla 
osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania 
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego lo-
gowania dla aplikacji online, Usługi w zakresie uwierzytel-
niania, Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa 
komputerowego, Usługi uwierzytelniania (kontrola) wiado-
mości przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi 
uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za po-
mocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania użytkowni-
ków, Udzielanie porad technicznych związanych z oprogra-
mowaniem komputerowym, Rozwiązywanie problemów 
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], 
Usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi doradcze i/lub 
konsultacyjne i/lub informacyjne dotyczące wszystkich wy-
mienionych wyżej usług.

(210) 546533 (220) 2022 08 26
(731) PROAGRI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) PROAGRI

(531) 05.07.02, 26.13.25, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, Produkty che-
miczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Odżywki dla 
roślin, Mieszanki regulujące wzrost roślin, Biostymulatory ro-
ślin, Środki wzmacniające dla roślin, Preparaty odżywcze dla 
roślin, Naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost 
roślin, Preparaty chemiczne do zapobiegania patogennym 
infekcjom u roślin, Chemikalia do stosowania w zapobieganiu 
szkód ekologicznych u roślin, Środki powierzchniowo-czynne 
do użytku w rolnictwie, przemyśle, leśnictwie, Zaprawy do na-
sion, Mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, Mikroorga-
nizmy do degradacji toksyn [inne niż do celów medycznych], 
Żywe mikroorganizmy, inne niż do użytku medycznego lub 
celów weterynaryjnych, Organizmy mikrobiotyczne, inne 
niż do użytku medycznego, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze, 
Środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], Środki chemiczne 
dla leśnictwa [fungicydy], Insektycydy, Środki do zwalczania 
mikrobów, Preparaty do niszczenia i odstraszania robactwa, 
Biocydy, Biopestycydy rolnicze, Herbicydy do użytku w rolnic-
twie, Herbicydy, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Fungi-
cydy, Fungicydy do użytku w rolnictwie, Pestycydy do celów 
ogrodniczych, 41 Nauczanie, Kształcenie, Szkolenia, Organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, sympozjów, 
warsztatów, seminariów, szkoleń, imprez, spotkań i zjazdów, 
Usługi związane ze sportem i kulturą, Dostarczanie informacji 
edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne on-line, Doradz-
two zawodowe [edukacja], Fotoreportaże, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, 
Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Zapew-
nianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, 42 Badania naukowe, Badania naukowe i przemysłowe, 
Badania laboratoryjne, Badania mikrobiologiczne, biotech-
nologiczne, biologiczne, Doradztwo naukowe, Sporządzanie 
raportów naukowych, Udostępnianie informacji naukowych, 
Publikowanie informacji naukowych, Prowadzenie badań [na-
ukowych], Badania i analizy naukowe, Badania naukowe wspo-
magane komputerowo, Usługi świadczone przez laboratoria 
naukowe, Udostępnianie informacji naukowych dotyczących 
chemikaliów, Badania i rozwój w zakresie nauki, Prowadzenie 
badań [technicznych], Opracowywanie badań technicznych, 
Projektowanie techniczne i doradztwo, Przeprowadzanie 
badań jakościowych, Badania w dziedzinie insektycydów, Ba-
dania dotyczące hodowli roślin, Badania biotechnologiczne 
w zakresie rolnictwa, Usługi badawczo-rozwojowe związane 
z nawozami.

(210) 546552 (220) 2022 08 26
(731) VOLYNETS OLEKSANDR, Łuck, UA
(540) (znak słowny)
(540) Pivbaza
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Drinki na bazie piwa, 
Koktajle bezalkoholowe, Brzeczka piwna, Brzeczka słodo-
wa, Piwo, Piwo słodowe, Pastylki do napojów gazowanych, 
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Brzeczka, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Usługi barowe, Stołówki, Kafeterie 
[bufety], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Usługi 
restauracyjne, Restauracje samoobsługowe, Bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], Dekorowanie żywności.

(210) 546611 (220) 2022 08 29
(731) PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny 
(540) (znak słowny)
(540) EXOfos
(510), (511) 1 Półprodukty chemiczne do użytku w przemy-
śle, Aktywne składniki chemiczne, Dodatki chemiczne, Do-
datki chemiczne do smarów przemysłowych, Produkty che-
miczne do użytku w produkcji smarów, Poliglikole do użytku 
w produkcji smarów, Chemikalia przemysłowe, Substancje 
powierzchniowo czynne, Środki powierzchniowo czynne 
do celów przemysłowych, Środki powierzchniowo czyn-
ne anionowe, Środki powierzchniowo czynne niejonowe 
do użytku w produkcji, Surfaktanty do użytku w produkcji, 
Niejonowe mieszaniny detergentowe do użytku w proce-
sach przemysłowych, Surfaktanty do użytku w mieszaninach 
detergentowych, Środki zapobiegające wytwarzaniu się 
piany, Emulgatory, Dyspergatory, Plastyfikatory, Surfaktanty, 
Środki chemiczne do użytku w przemyśle papierniczym, 
Środki chemiczne do użytku w przemyśle włókienniczym, 
Środki chemiczne do użytku w przemyśle wydobywczym, 
Składniki i materiały chemiczne do zastosowania w środkach 
detergentowych, Środki do mycia podczas procesów pro-
dukcyjnych, 4 Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary.

(210) 546637 (220) 2022 08 30
(731) FILMMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIŁOŚĆ MA CZTERY ŁAPY

(531) 03.06.03, 02.09.01, 02.09.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i fotograficzne, 35 Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów.

(210) 546675 (220) 2022 08 30
(731) LOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysiadło
(540) (znak słowny)
(540) My Minelli
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież, Apaszki, Apaszki [chustki], Ban-
dany, Ascoty [krawaty], Bandany na szyję, Bielizna osobista 
i nocna, Akcesoria na szyję, Alby, Boa na szyję, Boa, Chimary, 
Chinosy, Cheongsams (chińskie sukienki), Chusteczki do kie-
szonki piersiowej [poszetki], Chustki [apaszki], Chustki na gło-
wę, Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty 
[odzież], Chusty pareo, Chusty plażowe, Chusty, szale na gło-
wę, Damskie luźne topy, Czadory, Damskie sukienki na uro-
czystości, Długie kimona (nagagi), Długie kurtki, Długie luźne 
stroje, Długie szale damskie, Dolne części strojów niemowlę-

cych, Dolne części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Dresy 
wiatroszczelne, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], 
Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Etole [futra], 
Etole z futra syntetycznego, Fartuchy, Futra [odzież], Fartusz-
ki, Ciepłe rękawiczki do urządzeń z ekranem dotykowym, 
Jedwabne krawaty, Jaszmaki [zasłony na twarz noszone 
przez kobiety muzułmańskie], Kimona, Kimona do karate, Kil-
ty, Kaszmirowe szale, Kaptury [odzież], Kaptury, Kąpielówki, 
Kąpielowe kostiumy, Kimona japońskie, Kombinezony jed-
noczęściowe, Kombinezony, Komplety sportowe, Komplety 
skórzane, Komplety do joggingu [odzież].

(210) 546681 (220) 2022 08 30
(731) TUREK JAROSŁAW PIOTR, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) Bifflori
(510), (511) 5 Probiotyki (suplementy), Probiotyczne prepa-
raty bakteryjne do użytku medycznego, Probiotyczne pre-
paraty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, Preparaty 
probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzy-
maniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, 
Preparaty zawierające bifidobakterie, Suplementy diety po-
prawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Preparaty 
probiotyczne.

(210) 546682 (220) 2022 08 30
(731) TUREK JAROSŁAW PIOTR, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) Labifid
(510), (511) 5 Preparaty probiotyczne, Probiotyki (suplemen-
ty), Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycz-
nego, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku wete-
rynaryjnego, Preparaty probiotyczne do celów medycznych 
pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory 
w układzie trawiennym, Preparaty zawierające bifidobakte-
rie, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzyma-
łość, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymagania-
mi dietetycznymi.

(210) 546683 (220) 2022 08 30
(731) TUREK JAROSŁAW PIOTR, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) Biflori
(510), (511) 5 Preparaty probiotyczne, Probiotyki (suplemen-
ty), Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycz-
nego, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku wete-
rynaryjnego, Preparaty probiotyczne do celów medycznych 
pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory 
w układzie trawiennym, Preparaty zawierające bifidobakte-
rie, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzyma-
łość, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymagania-
mi dietetycznymi.

(210) 546689 (220) 2022 08 31
(731) GMINA MIASTO KOSZALIN, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOCHAM KOSZALIN
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Apli-
kacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony ko-
mórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na tele-
fony komputerowe do zarządzania informacjami, Aplikacje 
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputero-
wymi do noszenia na sobie, 16 Dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały dru-
kowane, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 
Girlandy papierowe, Papierowe dekoracyjne girlandy 
na przyjęcia, Obrazy, Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia, 
Akwarele, Rysunki, Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, 
Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Podpórki do książek, Przyciski 
do papieru, Pudła kartonowe, Pudełka na pióra, Pudełka 
na jajka, Składane pudełka kartonowe, Pudełka z papieru, 
Kartony na prezenty, Wystawowe kartonowe pudełka, Pu-
dełka kartonowe na torty, Kartonowe pudełka do pakowa-
nia, Pudełka wykonane z tektury falistej, Kartonowe pudełka 
na prezenty, Pudełka tekturowe na pizzę, Metalowe pudełka 
na ołówki, Papierowe pudełka na jajka, Pudełka z papieru 
lub kartonu, Pudełka na artykuły piśmienne, Składane pu-
dełka z papieru, Kasetki na stemple [pieczątki], Pudełka 
do przechowywania fotografii, Pudełka kartonowe do użyt-
ku domowego, Kartonowe pudełka [do pakowania przemy-
słowego], Pudełka kartonowe na drobne upominki, Pudełka 
wykonane z płyty pilśniowej, Pudełka na pióra i ołówki, Pu-
dełka na prezenty z papieru, Pudełka kartotekowe do prze-
chowywania czasopism, Pudełka tekturowe wykonane 
z tektury falistej, Piórniki pudełka na przybory do pisania, 
Kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, Karto-
nowe pudełka do pakowania, w formie składanej, Pudełka 
z tektury falistej do przechowywania dokumentów, Pudełka 
papierowe do przechowywania kartek z życzeniami, Pudeł-
ka kartotekowe do przechowywania dokumentów bizneso-
wych i osobistych, Długopisy kolorowe, Pióra i długopisy, 
Pojemniki na długopisy, Podstawki na długopisy i ołówki, 
Tace na pióra i długopisy, Pióra i długopisy [artykuły biuro-
we], Pudełka na pióra i długopisy, Stojaki na pióra i długopi-
sy, Pióra i długopisy z metali szlachetnych, Długopisy z bro-
katem do materiałów piśmiennych, Torby papierowe, Wy-
ściełane torby papierowe, Torby na prezenty, Torby papiero-
we do pakowania, Papierowe torby na prezenty, Wyściełane 
torby tekturowe, Worki i torby papierowe, Torby na śmieci 
z papieru, Torby papierowe na pocztę, Torby papierowe 
do celów domowych, Torby na zakupy z tworzywa sztucz-
nego, Torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, Tor-
by do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, 
Torby na tablice do prezentacji typu flipchart, Torby z two-
rzyw sztucznych, do celów domowych, Torby z tworzyw 
sztucznych do wyściełania koszy na śmieci, Torby do nosze-
nia z papieru lub tworzywa sztucznego, Torby do pakowa-
nia wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, 
Torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Torby 
papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, 
Torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, Torebki 
do mrożonek, Papierowe torebki na przyjęcia, Torebki na ka-
napki [papierowe], Papierowe torebki na wino, Papierowe 
torebki na kanapki, Torebki do pieczenia z tworzyw sztucz-
nych, Torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, Kuchenki 
mikrofalowe (Torebki do gotowania w -), Torebki do goto-

wania w kuchniach mikrofalowych, Torebki z tworzyw 
sztucznych na kanapki, Torebki z papieru na artykuły żyw-
nościowe, Papier na torebki i worki, Papierowe torebki 
do pakowania, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] 
z papieru lub tworzyw sztucznych, Torebki z tworzyw 
sztucznych do usuwania odchodów zwierząt domowych, 
Torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych, Pla-
stikowe torebki do przechowywania żywności do użytku 
domowego, Torebki z tworzyw sztucznych na odchody 
zwierząt domowych, Torebki z tworzyw sztucznych do po-
zbywania się bielizny, Torebki z papierowe na odchody 
zwierząt domowych, Torebki z tworzyw sztucznych do pa-
kowania lodu, Torebki z tworzyw sztucznych do zabezpie-
czania kosztowności, Torebki z tworzyw sztucznych na pie-
luszki jednorazowe, Notesy, Notesy kieszonkowe, Notatniki 
[notesy], Notesy reporterskie, Notesy [artykuły papiernicze], 
Notesy na zapiski, Naklejki, Naklejki [kalkomanie], Albumy 
na naklejki, Naklejki na samochody, Nalepki, naklejki [mate-
riały piśmienne], Dekoracyjne naklejki na kaski, Naklejki de-
koracyjne do podeszew obuwia, Ozdobne naklejki do piast 
kół samochodowych, 21 Przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczo-
tek, Przybory kosmetyczne, Statuetki, figurki, tabliczki i dzie-
ła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, tera-
kota lub szkło, zawarte w tej klasie, Zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, Artykuły do czyszczenia zębów, 
Aplikatory do kosmetyków, Aplikatory do makijażu oczu, 
Aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], Aplikatory 
do nakładania makijażu na oczy, Balie, Buteleczki do nakła-
dania farby do włosów, Ceramiczne pokrywki na pojemniki 
do chusteczek higienicznych, Dopasowane uchwyty 
na produkty do układania włosów, Dopasowywane półki 
na kremy do twarzy, Dopasowywane półki na produkty 
do utrwalania włosów, Dopasowywane uchwyty na kremy 
do pielęgnacji skóry, Dozowniki chusteczek do twarzy, Do-
zowniki do bawełnianych wacików w kulkach, Dozowniki 
do kosmetyków, Dozowniki do mydła w płynie [do celów 
domowych], Dozowniki do przechowywania papieru toale-
towego [inne niż zamontowane na stałe], Dozowniki do pły-
nów stosowane z butelkami, Dozowniki do ręczników pa-
pierowych, Dozowniki do serwetek papierowych [inne niż 
mocowane na stałe], Dozowniki kremów do pielęgnacji skó-
ry, Dozowniki mydła, Dozowniki mydła do rąk, Dozowniki 
mydła w płynie, Dozowniki papieru toaletowego, Gąbki 
ścierne do szorowania skóry, Gąbki roślinne, Gąbki kosme-
tyczne, Gąbki do szorowania, Gąbki do oczyszczania twarzy, 
Gąbki do nakładania pudru na ciało, Gąbki do mikroderma-
brazji, do użytku kosmetycznego, Gąbki do makijażu, Gąbki 
do kąpieli, Gąbki do ciała, Gąbki, Gąbeczki do nakładania 
makijażu na twarz, Grzebienie, Futerały dopasowane 
do przyborów kosmetycznych, Flakony na perfumy, Etui 
na grzebienie, Elektryczne grzebienie do włosów, Dzbany 
do miednic, Drążki na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, 
Dozowniki żelu pod prysznic, Dozowniki szamponu, Do-
zowniki ręczników do rąk, niezamontowane na stałe, Do-
zowniki produktów do utrwalania włosów, Dozowniki pro-
duktów do mycia ciała, Nadmuchiwane wanny dla niemow-
ląt, Myjki złuszczające do skóry ciała, Myjki z siatki nylonowej 
do mycia ciała, Myjki do peelingu ciała, Mydelniczki ścienne, 
Mydelniczki, Miski do farbowania włosów, Miseczki do gole-
nia, Miseczki, Miednice łazienkowe [naczynia], Miednice 
do płukania, Miednice [naczynia], Metalowe pudełka do do-
zowania ręczników papierowych, Kulki do prania do użytku 
jako przybory gospodarstwa domowego, Kosmetyczne 
szpatułki do użytku z produktami do depilacji, Kosmetyczne 
puderniczki [kompakty], Kosmetyczki [wyposażone], Kapcie 
złuszczające skórę stóp, Grzebyki do rzęs, Grzebienie o rzad-
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ko rozstawionych zębach, Grzebienie elektryczne, Grzebie-
nie do włosów, Grzebienie do tapirowania włosów, Grzebie-
nie do czyszczenia, Płatki złuszczające do stóp, Pędzle ko-
smetyczne, Pędzle do golenia z włosia borsuka, Pędzle 
do golenia, Pędzle do farbowania włosów, Pędzelki do ust, 
Pędzelki do eyelinerów, Półki na żel pod prysznic, Półki 
na szampon, Półki na produkty do mycia ciała, Półki na my-
dło do rąk, Półki na kosmetyki, Pokrowce [przykrycia] na pu-
dełka z chusteczkami jednorazowymi, Pojemniki przystoso-
wane do przechowywania przyborów toaletowych, Pojem-
niki na płyny, puste, do użytku domowego, Pojemniki 
na mydło, Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki do przecho-
wywania akcesoriów do włosów do użytku w gospodar-
stwie domowym, Paski dla wizażystów, Osobiste dozowniki 
do tabletek lub pigułek, do użytku domowego, Nocniki 
dziecięce, Nocniki, Nieelektryczne urządzenia do usuwania 
makijażu, Nebulizatory do celów domowych, Naturalne 
gąbki morskie, Słoiki na waciki bawełniane, Skrobaczki 
do pleców, Separatory piankowe do palców stóp do użytku 
podczas pedicure, Rękawice do peelingu, Rozpylacze 
do perfum sprzedawane bez zawartości, Rozpylacze do per-
fum [puste], Rozpylacze do perfum [atomizery], Rozpylacze 
do perfum, Półki z tworzywa sztucznego do wanien, Puszki 
do pudru, Puste pojemniki-rozpylacze, Pudełka na pigułki 
do użytku osobistego, Pudełka na leki [nie do celów me-
dycznych], Pudełeczka do przechowywania sztucznych zę-
bów, Puderniczki z metali szlachetnych [sprzedawane pu-
ste], Puderniczki z metali szlachetnych, Puderniczki [puste], 
Puderniczki [pojemniczki], Przyrządy ręczne do nakładania 
kosmetyków, Przyrządy do drapania skóry głowy, Przyrządy 
do demakijażu, Przybory do czyszczenia toalety i łazienki, 
Przepychacze do toalet, Przenośne nocniki dla dzieci, 
Uchwyty na szklanki do łazienek, Uchwyty na szampon, 
Uchwyty na produkty do mycia ciała, Uchwyty na mydło 
do rąk, Uchwyty na mydło, Uchwyty na kosmetyki, Uchwyty 
na gąbki, Uchwyty do szczotek toaletowych, Tacki do użyt-
ku przy polerowaniu paznokci u rąk, Szpatułki kosmetyczne, 
Szklane ampułki na leki, puste, Szczotki złuszczające, Szczot-
ki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji skóry, Szczotki ką-
pielowe, Szczoteczki do tuszu do rzęs, Szczoteczki do rzęs, 
Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki do oczyszczania skóry, 
Szczoteczki do higieny osobistej, Stojaki na pędzle do gole-
nia, Szczoteczki do brwi, Stojaki na papier toaletowy, Stojaki 
do rolek papieru toaletowego, Stojaki do przenośnych wa-
nienek dla niemowląt, Stojaki do gąbek do makijażu, Zakra-
placze do celów domowych, Zakraplacze bez zawartości, 
do celów kosmetycznych, Włosie do produkcji szczotek, 
Wieszaki-kółka, nie z metalu szlachetnego, Wieszaki-kółka 
na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, Wieszaki-kółka 
na ręczniki [wyposażenie łazienek], Wieszaki na ręczniki 
[pręty i koła], Wieszaki na ręczniki, Wieszaki do ręczników 
w kształcie pierścieni, Wiadra płócienne, Wanienki z tworzy-
wa sztucznego dla dzieci, Wiaderka z tworzyw sztucznych 
do przechowywania zabawek do kąpieli, Wanienki dla nie-
mowląt przenośne, Wanienki dla niemowląt, Urządzenia 
elektryczne do demakijażu, Urządzenia dezodoryzujące 
do użytku osobistego, Umywalki [miski, nie części instalacji 
sanitarnych], Uchwyty na żel pod prysznic, Artykuły porcela-
nowe do celów dekoracyjnych, Ceramiczne dzieła sztuki, 
Ceramiczne popiersia, Dekoracje ścienne 3D wykonane 
z ceramiki, Dekoracje ścienne 3D wykonane z gliny, Dekora-
cje ścienne 3D wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne 3D 
wykonane z terakoty, Dekoracje ścienne 3D wykonane 
ze szkła, Dekoracyjne butelki z piaskiem, Dzieła sztuki z por-
celany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Dzieła sztuki z porce-
lany, terakoty i szkła, Emaliowane pudełka, Figurki wykonane 
ze szkła ołowiowego, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, te-

rakoty lub szkła, Figurki z terakoty, Figurki z włókna szklane-
go, Figurki ze szkła barwionego, Krasnale ogrodowe cera-
miczne [gnomy], Krasnale ogrodowe z porcelany, Krasnale 
ogrodowe ze szkła, Kryształ [wyroby szklane], Majolika, Mo-
dele figurek [ozdoby] wyrabiane z szkła, Modele pojazdów 
[ozdoby] wyrabiane z porcelany, Modele pojazdów [ozdoby] 
wyrabiane z szkła, Szyldy szklane, Szyldy porcelanowe, 
Szklane popiersia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, tera-
koty lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, 
Rzeźby ze szkła, Rzeźby lodowe do celów dekoracyjnych, 
Półobrobione koraliki szklane, Pudełka z porcelany, Pudełka 
szklane, Pudełka ceramiczne, Porcelanowe popiersia, Porce-
lana, Porcelanowe jajka, Popiersia z porcelany, terakoty lub 
szkła, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub 
szkła, Popiersia wykonane z terakoty, Ozdoby ścienne z tera-
koty, Ozdoby ścienne z porcelany, Ozdoby z porcelany, 
Ozdobne rzeźby wykonane z porcelany, Ozdobne pudełka 
szklane, Ozdobne modele wykonane z porcelany, Ozdobne 
kule szklane, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z tera-
koty, Wyroby szklane malowane, Wyroby szklane, Wyroby 
artystyczne ze szkła, Wyroby artystyczne z porcelany, Wyro-
by artystyczne z kryształu, Talerze pamiątkowe [okoliczno-
ściowe], Talerze pamiątkowe, Talerze kolekcjonerskie, Ta-
bliczki szklane, Tabliczki z fajansu, Tabliczki porcelanowe, 
Szyldy z porcelany lub ze szkła, Skarbonki [świnki], Szklanki, 
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Buteleczki, Bu-
telki, Doniczki na kwiaty, Kosze do użytku domowego, Kosze 
na papier, Kosze na śmieci, Miski ze szkła, Naczynia cera-
miczne, Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tek-
stylnych, Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
Półmiski (tace), Skarbonki, Stroiki na świece, Świeczniki, 
Świeczniki (oprawy), Tace do użytku domowego, Wazony, 
Pudełka śniadaniowe, Pudełka obiadowe, Pudełka bento, 
Pudełka z ceramiki, Metalowe pudełka obiadowe, Pudełka 
na słodycze, Pudełka na herbatę, Plastikowe pudełka obia-
dowe, Pudełka z emalii, Pudełka na ciastka, Pudełka na my-
dło, Pudełka dozujące serwetki papierowe, Pudełka do do-
zowania ręczników papierowych, Pudełka na serwetki pa-
pierowe z dozownikiem, Pudełka z metali szlachetnych 
na słodycze, Pudełka na słodycze z metali szlachetnych, Pu-
dełka na słodycze nie z metali szlachetnych, Dyfuzory 
do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami 
zapachowymi, Kubki, Kubki szklane, Kubki papierowe, Kubki 
ceramiczne, Kubki gliniane, Kubki podróżne, Kubki termicz-
ne, Kubki plastikowe, Kubki porcelanowe, Filiżanki i kubki, 
Kubki do karmienia, Kubki do kawy, Kubki do mieszania, 
Kubki do napojów, Kubki z porcelany, Stojaki, wieszaki 
na kubki, Uchwyty na kubki, Kubki z gliny garncarskiej, Kubki 
wykonane z ceramiki, Wieszaki-drzewka na kubki, Kubki 
z chińskiej porcelany, Kubki do nauki picia dla niemowląt 
i dzieci, Kubki z uchem, nie z metali szlachetnych, Izolacyjne 
osłony-uchwyty na kubki z napojami, Kubki z papieru lub 
z tworzyw sztucznych, Kubki z uchem, z metali szlachet-
nych, Biodegradowalne kubki na bazie masy papierniczej, 
Kubki wykonane z cienkiej porcelany kostnej, Kubki nadają-
ce się na kompost, Kubki wykonane z tworzyw sztucznych, 
Kubki wykonane z porcelany, Kubki z podwójną ścianką, 
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Odzież, 35 Promocja sprzedaży, Promocja [reklama] 
koncertów, Promocja [reklama] podróży, Marketing dotyczą-
cy promocji, Usługi w zakresie promocji, Skomputeryzowa-
na promocja działalności gospodarczej, Usługi doradcze 
dotyczące promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie pro-
mocji sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pro-
mocja targów do celów handlowych, Usługi w zakresie pro-
mocji sprzedaży, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 
Konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, 
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Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizual-
nych, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Promocja 
online sieci komputerowych i stron internetowych, Usługi 
izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, Usługi 
izby handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi dorad-
cze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Pomoc w za-
rządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, 
Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji to-
warów, Usługi promocji działalności gospodarczej świad-
czone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie two-
rzenia marki (reklama i promocja), Promocja, reklama i mar-
keting stron internetowych on-line, Zarządzanie programa-
mi motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Promocje 
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usługi 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem środków audiowizualnych, Promocja towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, Doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi w za-
kresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi kon-
sultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
promocji kampanii pozyskiwania funduszy, Zawieranie 
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, 
Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyski-
wanie funduszy na cele dobroczynne.

(210) 546702 (220) 2022 08 30
(731) OVO MEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) OvO
(510), (511) 8 Golarki elektryczne, dodatki do nich i ich części.

(210) 546719 (220) 2022 08 30
(731) OVO MEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) OvO MEN
(510), (511) 8 Golarki elektryczne, dodatki do nich i ich części.

(210) 546746 (220) 2022 09 01
(731) LEVANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cieszynki
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Zupy i wy-
wary, ekstrakty mięsne, Substytuty mięsa, Masło i substytuty 
masła, Oleje jadalne, Tłuszcze jadalne, Ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, Nabiał i substytuty nabiału, Sery, Sery 
na bazie roślinnych substytutów mleka, Przetwory mleczne 
na bazie roślinnych substytutów mleka, Produkty na bazie 
mleka, jogurtu lub śmietany, Desery na bazie jogurtu lub 
śmietany, Jogurty, Mleko, Mleko w proszku, Napoje na bazie 
mleka, Substytuty mleka, Mleko sojowe, Mleko migdałowe, 
Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko kokosowe, Kefir [napój 
mleczny], Jaja i produkty z jaj ptasich, Jaja w proszku, Substy-
tuty jaj, Zupy i zupy w proszku, Galaretki, Dżemy, Kompoty, 
Pasty owocowe i warzywne, Galaretki owocowe, Galaretki 
z warzyw, Falafel, Kotlety i dania sojowe, Tofu i potrawy z tofu, 
Burgery, kiełbaski, wędliny wegańskie i wegetariańskie, Hum-
mus, Tempeh, Seitan [substytut mięsa], Ciecierzyca, przetwo-
rzona, Fasola i dania z fasoli, Konserwowane, mrożone, liofi-

lizowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, Przetwory 
owocowe i warzywne, Gotowe sałatki, Sałatki owocowe, Sa-
łatki warzywne, Sałatki z roślin strączkowych, Sałatki na bazie 
ziemniaków, Gotowe dania warzywne, Gotowe posiłki skła-
dające się głównie z mięsa, Gotowe dania z mięsa, Gotowe 
dania głównie na bazie owoców i warzyw, Gotowe posiłki 
z zamienników: mięsa, ryb, owoców morza, serów lub jajek, 
Gotowe dania na bazie nabiału, Chipsy ziemniaczane, Chipsy 
warzywne, Chipsy owocowe, Pasty na bazie orzechów, Pasty 
na bazie ziaren, Pasty na bazie produktów mlecznych z sub-
stytutów mleka, Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Orzechy 
przetworzone, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie 
orzechów, Przekąski na bazie owoców, Mieszanki owoców 
i orzechów, Masło z orzechów, Batony spożywcze na bazie 
orzechów, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batony 
na bazie orzechów i ziaren, Batony owocowe, Produkty z su-
szonych owoców, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Hamburgery, 
Frytki, Zapiekanki [żywność], 30 Batony, Batoniki, Batony zbo-
żowe i energetyczne, Batoniki muesli, Wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe, Batony na bazie chrupkiej pieczonej mie-
szanki płatków zbożowych, orzechów lub suszonych owo-
ców oraz cukru, miodu lub innej substancji słodzącej, Sło-
dycze, Wyroby cukiernicze, Przekąski na bazie zbóż, Wyroby 
piekarnicze, Ciasta, Tarty, Ciasteczka, Czekolada, Kawa, Herba-
ta, Herbata mrożona, Kakao, Napoje na bazie kakao, Napoje 
na bazie kawy, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Napoje 
na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Pre-
paraty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Puddin-
gi, Produkty pszczele, Miód, Lód, Ziarna przetworzone, Skro-
bia i wyroby ze skrobi, Preparaty do pieczenia, Wafle jadalne, 
Drożdże, Ryż, Wafle ryżowe, Krakersy, Chipsy [produkty zbo-
żowe], Produkty żywnościowe z ryżu, Przekąski na bazie ryżu, 
Kasze, Cukier, Wafelki, Sosy, Ciastka, Herbatniki, Dania gotowe 
i wytrawne przekąski na bazie zbóż, Pasty kakaowe, Kremy 
na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy na ba-
zie nugatu w postaci past do smarowania, Produkty z mąki 
mielonej, Przekąski zbożowe, Przekąski wieloziarniste, Zboża 
przetworzone do spożycia przez ludzi (płatki owsiane i płatki 
z innych zbóż), Jęczmień łuskany, Owies łuskany, Płatki śnia-
daniowe, Muesli, Płatki kukurydziane, Płatki ryżowe, Popcorn, 
Gotowe mieszanki do pieczenia, Przygotowane mieszanki 
do pieczenia chleba, ciast lub drobnych wypieków, Naleśniki, 
Ciasto w proszku, Sosy w proszku, Chleb, Bułki, Piernik, Su-
chary, Przekąski składające się głównie z chleba, Pieczywa 
i bułeczki chrupkie, Przekąski z pieczywa i z chrupiącego 
pieczywa, Kanapki, Rogaliki, Guma do żucia, Gotowe dania 
na bazie kaszy lub ryżu, Gotowy lunch w pudełku składa-
jący się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Posiłki 
składające się głównie z makaronów, Potrawy z makaronu, 
32 Napoje bezalkoholowe, Soki owocowe [napoje], Soki 
warzywne, Woda stołowa, Woda mineralna, Bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, Napoje izotoniczne, Napoje ener-
getyzujące, Napoje zawierające witaminy, Napoje dla spor-
towców, Napoje zawierające elektrolity, Napoje wzbogacone 
substancjami odżywczymi, Owocowe nektary, Napoje funk-
cjonalne na bazie wody, Napoje proteinowe, Koktajle bezal-
koholowe, Napoje węglowodanowe, Preparaty do produkcji 
napojów, Esencje do produkcji napojów, Syropy do napojów, 
Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki 
do sporządzania napojów.

(210) 546795 (220) 2022 09 01
(731) 4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YOUNiQo

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 3 Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsa-
my do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów 
medycznych, Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust, 
Chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku do-
mowego [pranie], Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwa-
nia makijażu, Detergenty, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Dez-
odoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, 
Drewno zapachowe, Emulsje chroniące przed promienio-
waniem słonecznym, Esencje eteryczne, Farby do brody, 
Farby do włosów, Kadzidełka, Kalkomania ozdobna do celów 
kosmetycznych, Kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki, Krem do butów, Kremy 
kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Krochmal do pra-
nia, Środki do usuwania lakieru, Lakiery do paznokci, Maski 
kosmetyczne, Mieszaniny zapachowe potpourri, Mlecz-
ko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydło 
do golenia, Mydła przeciwpotowe do stóp, Naklejane ozdo-
by do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Odżywki 
do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do per-
fum i zapachów, Olejki eteryczne, Ołówki do brwi, Paski 
odświeżające oddech, Piżmo [wyroby perfumeryjne], Płyny 
do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust do celów nie-
medycznych, Płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, 
Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do de-
pilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do kręcenia włosów, 
Preparaty do nabłyszczania liści roślin, Preparaty do odbar-
wiania, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do pole-
rowania, Preparaty do prania, Preparaty do prostowania wło-
sów, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Pre-
paraty odświeżające oddech do higieny osobistej, Produkty 
do odświeżania oddechu w sprayu, Produkty perfumeryjne, 
Przeciwpotowe mydła, Puder do twarzy, Pumeks, Roztwory 
do szorowania, Rzęsy sztuczne, Saszetki zapachowe do bie-
lizny, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Suche 
szampony, Szampony, Sztuczne paznokcie, Środki czyszczą-
ce do higieny intymnej, nielecznicze, Środki do czyszczenia 
zębów, Środki ścierne i polerskie, Talk kosmetyczny, Tłuszcze 
do celów kosmetycznych, Toniki kosmetyczne do ciała, To-
niki kosmetyczne do twarzy, Tusze do rzęs, Waciki do celów 
kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina 
kosmetyczna, Woda kolońska, Woda utleniona do celów ko-
smetycznych, Wosk do depilacji, Wybielacze [odbarwiacze] 
do celów kosmetycznych, Wybielacze stosowane w pralnic-
twie, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do ce-
lów medycznych, Żele do wybielania zębów, Żele oczysz-
czające, Żele pod prysznic, 35 Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Rekla-
ma, Organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Rozpowszechnianie materiałów i gadżetów reklamowych, 
Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w za-
kresie kosmetyków, Usługi marketingowe, Usługi portalu in-
ternetowego poświęconego promocji kosmetyków, mody, 

zdrowia, higieny i diety, Usługi reklamowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży kosme-
tyków przez sklepy internetowe.

(210) 546805 (220) 2022 09 02
(731) DZIUBEŁA HUBERT, Strawczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Deher heating & cooling

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.01, 26.02.01
(510), (511) 11 Kotły grzewcze, Kominki, Piece grzewcze, 
Piece [urządzenia grzewcze], Armatura do pieców, Wsporni-
ki do pieców, Prefabrykowane elementy pieców, Chłodnice 
do pieców, Piecyki opalane drewnem, Piecyki na drewno, 
Piecyki na węgiel, Piece do ogrzewania centralnego, Piece 
na węgiel drzewny, Piece na paliwa stałe, Aparatura grzew-
cza do pieców, Urządzenia wspomagające do pieców, Urzą-
dzenia do załadunku pieców, Zbiorniki chłodzące do pieców, 
Dopalacze będące elementami pieców, Dysze regulujące 
[części pieców], Wyprofilowane elementy instalacji pieców, 
Piece do sprzedaży w zestawach, Piece o powolnym spala-
niu [piece opalane drewnem do użytku domowego], Piece 
węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], 
Misy na zanieczyszczenia [części kominków lub pieców], Re-
kuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spala-
nia w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących 
gazów spalinowych, Urządzenia wentylacyjne, Instalacje 
do wentylacji, Urządzenia do wentylacji, Urządzenia i instala-
cje do wentylacji, Urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń 
mieszkalnych, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Wymienniki cie-
pła, Wentylatory do wymienników ciepła, Wymienniki ciepła 
do celów centralnego ogrzewania, Pompy ciepła, Pompy cie-
pła do przetwarzania energii, Grill, Urządzenie do grillowania, 
Gazowe urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, Kotły ga-
zowe do centralnego ogrzewania, Piece gazowe [ogrzewa-
cze pomieszczeń do użytku domowego], Kotły do central-
nego ogrzewania, 35 Usługi importowo-eksportowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej oraz handlu hurtowego świadczone 
tradycyjnie oraz z wykorzystanie Internetu związane z na-
stępującymi towarami: kotły grzewcze, kominki, kominki 
elektryczne, domowe kominki gazowe, piece grzewcze, 
piece [urządzenia grzewcze], armatura do pieców, wsporni-
ki do pieców, prefabrykowane elementy pieców, chłodnice 
do pieców, piecyki opalane drewnem, piecyki na drewno, 
piecyki na węgiel, piece do ogrzewania centralnego, piece 
na węgiel drzewny, piece na paliwa stałe, aparatura grzew-
cza do pieców, urządzenia wspomagające do pieców, urzą-
dzenia do załadunku pieców, zbiorniki chłodzące do pieców, 
dopalacze będące elementami pieców, dysze regulujące 
[części pieców], wyprofilowane elementy instalacji pieców, 
piece do sprzedaży w zestawach, piece o powolnym spala-
niu [piece opalane drewnem do użytku domowego], piece 
węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], 
misy na zanieczyszczenia [części kominków lub pieców], 
rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spa-
lania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących 
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gazów spalinowych, urządzenia wentylacyjne, instalacje 
do wentylacji, urządzenia do wentylacji, urządzenia i instala-
cje do wentylacji, urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń 
mieszkalnych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, wymienniki cie-
pła, wentylatory do wymienników ciepła, wymienniki ciepła 
do celów centralnego ogrzewania, pompy ciepła, pompy 
ciepła do przetwarzania energii, grill, urządzenie do grillowa-
nia, gazowe urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, kotły 
gazowe do centralnego ogrzewania, piece gazowe [ogrze-
wacze pomieszczeń do użytku domowego], kotły do cen-
tralnego ogrzewania.

(210) 546807 (220) 2022 09 02
(731) DZIUBEŁA HUBERT, Strawczyn
(540) (znak słowny)
(540) DEHER
(510), (511) 11 Kotły grzewcze, Kominki, Piece grzewcze, 
Piece [urządzenia grzewcze], Armatura do pieców, Wsporni-
ki do pieców, Prefabrykowane elementy pieców, Chłodnice 
do pieców, Piecyki opalane drewnem, Piecyki na drewno, 
Piecyki na węgiel, Piece do ogrzewania centralnego, Piece 
na węgiel drzewny, Piece na paliwa stałe, Aparatura grzew-
cza do pieców, Urządzenia wspomagające do pieców, Urzą-
dzenia do załadunku pieców, Zbiorniki chłodzące do pieców, 
Dopalacze będące elementami pieców, Dysze regulujące 
[części pieców], Wyprofilowane elementy instalacji pieców, 
Piece do sprzedaży w zestawach, Piece o powolnym spala-
niu [piece opalane drewnem do użytku domowego], Piece 
węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], 
Misy na zanieczyszczenia [części kominków lub pieców], Re-
kuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spala-
nia w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących 
gazów spalinowych, Urządzenia wentylacyjne, Instalacje 
do wentylacji, Urządzenia do wentylacji, Urządzenia i instala-
cje do wentylacji, Urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń 
mieszkalnych, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Wymienniki cie-
pła, Wentylatory do wymienników ciepła, Wymienniki ciepła 
do celów centralnego ogrzewania, Pompy ciepła, Pompy cie-
pła do przetwarzania energii, Grill, Urządzenie do grillowania, 
Gazowe urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, Kotły ga-
zowe do centralnego ogrzewania, Piece gazowe [ogrzewa-
cze pomieszczeń do użytku domowego], Kotły do central-
nego ogrzewania, 35 Usługi importowo-eksportowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej oraz handlu hurtowego świadczone 
tradycyjnie oraz z wykorzystanie Internetu związane z na-
stępującymi towarami: kotły grzewcze, kominki, kominki 
elektryczne, domowe kominki gazowe, piece grzewcze, 
piece [urządzenia grzewcze], armatura do pieców, wsporni-
ki do pieców, prefabrykowane elementy pieców, chłodnice 
do pieców, piecyki opalane drewnem, piecyki na drewno, 
piecyki na węgiel, piece do ogrzewania centralnego, piece 
na węgiel drzewny, piece na paliwa stałe, aparatura grzew-
cza do pieców, urządzenia wspomagające do pieców, urzą-
dzenia do załadunku pieców, zbiorniki chłodzące do pieców, 
dopalacze będące elementami pieców, dysze regulujące 
[części pieców], wyprofilowane elementy instalacji pieców, 
piece do sprzedaży w zestawach, piece o powolnym spala-
niu [piece opalane drewnem do użytku domowego], piece 
węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], 
misy na zanieczyszczenia [części kominków lub pieców], 
rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spa-
lania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących 
gazów spalinowych, urządzenia wentylacyjne, instalacje 
do wentylacji, urządzenia do wentylacji, urządzenia i instala-

cje do wentylacji, urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń 
mieszkalnych, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, wymienniki cie-
pła, wentylatory do wymienników ciepła, wymienniki ciepła 
do celów centralnego ogrzewania, pompy ciepła, pompy 
ciepła do przetwarzania energii, grill, urządzenie do grillowa-
nia, gazowe urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, kotły 
gazowe do centralnego ogrzewania, piece gazowe [ogrze-
wacze pomieszczeń do użytku domowego], kotły do cen-
tralnego ogrzewania.

(210) 546839 (220) 2022 09 05
(731) GŁĘBOWSKI ADRIAN OPTIKAL PHU, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dessoto POLARIZED

(531) 25.07.05, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 9 Okulary przeciwsłoneczne, Oprawki do oku-
larów, Ochronne okulary, Modne okulary przeciwsłoneczne, 
Modne okulary, Okulary, Okulary dla dzieci, Okulary dla rowe-
rzystów, Okulary antyrefleksyjne, Etui na okulary, Etui na oku-
lary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary przeciwsło-
neczne, Etui na okulary słoneczne.

(210) 546846 (220) 2022 09 05
(731) TUREK JAROSŁAW PIOTR, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) enbif
(510), (511) 5 Preparaty probiotyczne, Probiotyki (suplemen-
ty), Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycz-
nego, Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku wete-
rynaryjnego, Preparaty probiotyczne do celów medycznych 
pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi flory 
w układzie trawiennym, Preparaty zawierające bifidobakte-
rie, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzyma-
łość, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymagania-
mi dietetycznymi.

(210) 546910 (220) 2022 09 06
(731) JANKOWSKI TOMASZ, MUSZELSKI WOJCIECH, 

JANKOWSKA-MUSZELSKA SYLWIA, JANKOWSKA 
ANETA ITD COLLECTION SPÓŁKA CYWILNA, Łódź

(540) (znak słowny)
(540) ITD Collection
(510), (511) 16 Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Arku-
sze papieru do tablicy „flipchart”, Arkusze papieru zadruko-
wane jednostronnie, Bibuła do produkcji papieru matryco-
wego, Bibułka do użytku jako materiał z papieru matrycowe-
go (ganpishi), Bloczki do notowania, Bloczki do zapisywania, 
Bloczki notatnikowe, Brystol, Cienki papier, Czyste kartki 
do notowania, Drewno (Papier z miazgi -), Drukowane mate-
riały opakowaniowe z papieru, Gruby japoński papier [ho-
sho-gami], Gumowany papier, Kalka kopiująca, Kalka kopiują-
ca [gotowy produkt], Przemysłowy papier i karton, Kalka 
maszynowa, Kartki papieru do robienia notatek, Kartki papie-
ru [wkłady], Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły pa-
piernicze], Kolorowy karton, Krepina do użytku domowego, 
Papier, Papier biblijny, Papier celofanowy, Papier cięty lasero-
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wo, Papier do celów domowych, Papier do drukarek lasero-
wych, Papier do drukowania fotografii, Papier do drukowania 
metodą sublimacji barwników, Papier do druku cyfrowego, 
Papier do elektrokardiografów, Papier do fotokopiarek, Pa-
pier do kopiowania, Papier do kopiowania bez kalki, Papier 
do kopiowania pokryty tworzywem sztucznym, Papier 
do maszyn do pisania, Papier do maszyn rejestrujących, Pa-
pier do przesyłania faksów, Papier do reprodukcji, Papier dru-
karski, Papier drukarski superkalandrowany, Papier elektrosta-
tyczny, Papier imitujący skórę, Papier impregnowany parafi-
ną [papier woskowany], Papier japoński (torinoko-gami), Pa-
pier kalandrowany, Papier katalogowy, Papier kserograficzny, 
Papier liniowany [gotowy produkt], Papier listowy [produkty 
gotowe], Papier manilowy, Papier maskujący, Papier matowy, 
Papier matrycowy [gotowy produkt], Papier milimetrowy, Pa-
pier mimeograficzny, Papier na czasopisma, Papier na publi-
kacje, Papier na wizytówki [produkt półprzetworzony], Pa-
pier olejoodporny, Papier parafinowany [inny niż do użytku 
w budownictwie], Papier pelur, Papier pergaminowy, Papier 
pocztówkowy, Papier powlekany, Papier przebitkowy, Papier 
rolowany do drukarek, Papier samokopiujący, Papier samo-
przylepny, Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Papier 
srebrny, Papier świecący, Papier z miazgi drzewnej, Papier 
z makulatury, Papier wysokiej jakości z recyklingu [typu 
bond], Papier wysokiej jakości [typu bond], Papier wykonany 
z morwy papierowej (tengujosi), Papier wykonany z morwy 
papierowej (kohzo-gami), Papier woskowany typu bond, Pa-
pier wodoodporny [inny niż używany w budownictwie], Pa-
pier welinowy, Papier włóknisty, Papier z tkaniny, Papier za-
wierający mikę, Passe-partout do oprawy obrazów, Perga-
min, Pergamin do mezuz, Pergaminowy (Papier -), Podkładki 
tekturowe do oprawiania książek, Półobrobiony papier, Pu-
dełka kartonowe na drobne upominki, Rolki kartonowe, Rolki 
papieru do kalkulatorów, Rolki papieru do maszyn liczących, 
Składanka komputerowa [papier], Świecący (Papier -), Synte-
tyczny papier wysokiej jakości [typu bond], Szyldy papiero-
we, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Szyldy z pa-
pieru lub z kartonu, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub pa-
pieru, Taśmy z dekoracyjnego papieru (tanzaku), Tektura, 
Tektura [używana przy bindowaniu], Tektura wykonana 
z morwy papierowej (senkasi), Tektura z włókna manilowe-
go, Torby papierowe do pakowania, Tuby z tektury, Washi 
[papier japoński], Wkład papierowy, Afisze, plakaty z papieru 
lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki 
stołowe papierowe, Chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do pakowania żywności, Chorągiewki papierowe, Chusteczki 
do nosa papierowe, Chusteczki do nosa [papierowe], Chus-
teczki do twarzy z papieru, Chusteczki higieniczne papiero-
we, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, Chus-
teczki papierowe do użytku kosmetycznego, Chusteczki toa-
letowe, Dekoracje na środek stołu z papieru, Dekoracje 
na stół z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Girlandy papie-
rowe, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, Kartonowe 
maty stołowe, Maty papierowe, Maty pod nakrycia stołowe 
z tektury, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, Maty stołowe 
z kartonu, Maty stołowe z papieru, Ozdoby kartonowe na ar-
tykuły spożywcze, Papier chłonny, Papier do celów kuchen-
nych, Papier do pakowania żywności, Papier do użytku 
na stołach do badań, Papier do wykładania półek, Papier hi-
gieniczny, Papier serwetkowy, Papier toaletowy w rolkach, 
Papier kuchenny w rolkach, Papierowe chusteczki do mycia, 
Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki 
higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe ko-
ronki, Papierowe maty stołowe, Papier ryżowy, Artykuły pa-
piernicze do pisania, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Auto-
matyczne dozowniki spinaczy do papieru do użytku biuro-
wego i papierniczego, Biurowe artykuły papiernicze, Bloki 

[artykuły papiernicze], Karty indeksowe [artykuły papierni-
cze], Kątomierze [do użytku papierniczego i biurowego], Klej 
z gumy arabskiej do użytku papierniczego lub domowego, 
Klej żelatynowy do użytku papierniczego lub domowego, 
Kleje z tworzyw sztucznych do użytku papierniczego lub do-
mowego, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Notesy [artykuły papiernicze], 
Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Ozdoby do ołów-
ków [artykuły papiernicze], Papier z nasionami do sadzenia 
[artykuły papiernicze], Pinezki [artykuły papiernicze], Pod-
kładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], Pojemniki 
na artykuły papiernicze, Szpilki [artykuły papiernicze], Taśma 
(klejąca -) [artykuły papiernicze], Taśmy kauczukowe [artykuły 
papiernicze], Teczki [artykuły papiernicze], Teczki papierowe 
[artykuły papiernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [artykuły papiernicze], Zawiadomienia [artykuły 
papiernicze], Zszywki [artykuły papiernicze], Arkusze do pa-
kowania z papieru, Arkusze do pakowania z tworzyw sztucz-
nych, Arkusze do trawienia, Arkusze informacyjne, Arkusze 
nasączone tuszem do użytku w reprodukcji obrazów w bran-
ży drukarskiej, Arkusze rytownicze, Arkusze samoprzylepne 
z tworzyw sztucznych do wykładania półek, Arkusze wyni-
ków, Arkusze z nutami w formie drukowanej, Arkusze z two-
rzyw sztucznych do owijania i pakowania, Arkusze z two-
rzyw sztucznych do pakowania, Arkusze z wiskozy do zawija-
nia, Arkusze znaczków pamiątkowych, Drukowane arkusze 
informacyjne, Drukowane arkusze muzyczne, Utrzymujące 
wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
Kartki do korespondencji, Kartki do nauki słownictwa, druko-
wane, Kartki do notowania, Kartki do opakowań na prezenty, 
Kartki motywacyjne, Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki 
okolicznościowe, Kartki okolicznościowe na zawiadomienia 
i podziękowania, Kartki rocznicowe, Kartki soczewkowe, 
Kartki świąteczne, Kartki urodzinowe, Kartki z podziękowa-
niami, Kartki z życzeniami, Przylepne kartki na notatki, Roz-
kładane kartki okolicznościowe z niespodzianką, Segregato-
ry na luźne kartki, Usuwalne samoprzylepne kartki do nota-
tek, Bloczki na zaproszenia na przyjęcia, Drukowane zapro-
szenia, Drukowane zaproszenia kartonowe, Drukowane za-
proszenia papierowe, Zaproszenia, Zaproszenia na przyjęcia, 
Folia, Folia bąbelkowa do pakowania, Folia do pakowania 
prezentów, Folia korekcyjna do maszyn do pisania, Folia 
przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, Folia przy-
lepna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia samoprzy-
legająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, 
Podkładki pod szklanki z tektury, Plakietki z tektury, Oprawy 
do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, Kartony z tektury 
do pakowania, Figurki wykonane z tektury, Etykiety tekturo-
we, Dekoracje ścienne 3D wykonane z tektury, Podstawki 
pod szklanki z tektury, Pojemniki wysyłkowe z tektury, Pudeł-
ka tekturowe, Pojemniki z tektury falistej, Pudełka tekturowe 
na pizzę, Pudełka tekturowe wykonane z tektury falistej, Pu-
dełka wykonane z tektury falistej, Pudełka z tektury falistej, 
Pudełka z tektury falistej do przechowywania dokumentów, 
Pudła na kapelusze z tektury, Reklamowe znaki z tektury, 
Szczelne opakowania z tektury, Tablice reklamowe z tektury, 
Tektura falista, Tektura na opakowania, Tekturowe maty sto-
łowe, Tektury faliste, Warstwa płaska tektury falistej, Wyście-
łane torby tekturowe, Zawieszki tekturowe, Karton do wyci-
nania szablonów, Kreślarskie szablony, Łukowate szablony 
[przyrządy kreślarskie], Papierowe szablony do wycinanek, 
Szablony [artykuły piśmienne], Szablony do dekorowania 
żywności i napojów, Szablony do dziergania, Szablony 
do malowania twarzy, Szablony do paznokci, Szablony 
do powielaczy, Szablony do rysowania [zapobiegające wy-
jeżdżaniu za linię], Szablony do wymazywania, Szablony 
do znakowania, Szablony krawieckie do rysowania, Szablony 
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pisma technicznego, Szablony kreślarskie, Szablony z literami, 
Pędzle, Pieczęcie, stemple (Pudełka na -), Pieczęcie papierowe 
w kształcie tarczy, Pieczęcie opłatkowe, Kalendarze, Katalogi, 
Karty, Drukowane karty informacyjne, Teczki [artykuły biuro-
we], Teczki do użytku biurowego, Teczki na akta, Teczki na do-
kumenty, Papierowe rozkładane teczki z przegródkami, Teczki 
na dokumenty [artykuły biurowe], Klajstry, kleje mączne 
do papieru lub do użytku domowego [papki mączne], Kleje 
do artykułów papierniczych, Kleje do celów domowych, Kleje 
do celów majsterkowania, Kleje do celów papierniczych, Kleje 
do materiałów biurowych lub do celów domowych, Kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, Kleje 
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, Kleje 
do papieru lub do użytku domowego, Kleje do tkanin 
do użytku domowego, Kleje do użytku artystycznego, Kleje 
do użytku biurowego, Kleje w sztyfcie do celów piśmiennych, 
Kleje z brokatem do celów piśmienniczych, Koperty, Papier 
na koperty, Urządzenia do zaklejania kopert do biura, Urzą-
dzenia do zaklejania kopert, do biura, Torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Maszy-
ny do kopertowania do użytku biurowego, Banery wystawo-
we wykonane z kartonu, Biały karton, Drukowane kartonowe 
tablice reklamowe, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i karto-
nu, modele architektoniczne, Etykiety kartonowe na bagaż, 
Etykiety kartonowe odprawionego bagażu, Etykiety [owijki] 
na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety z papieru lub karto-
nu, Karton manila w kolorze kości słoniowej, Karton opakowa-
niowy, Kartonowe kontenery do pakowania, Kartonowe pu-
dełka do pakowania, w formie gotowej, Kartonowe pudełka 
do pakowania, Kartonowe pudełka [do pakowania przemysło-
wego], Kartonowe pudełka do pakowania, w formie składa-
nej, Kartonowe pudełka na prezenty, Kartony do dostarczania 
towarów, Kartony do pakowania, Kartony na prezenty, Koper-
ty na butelki z kartonu lub papieru, Koperty na butelki z papie-
ru lub kartonu, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane 
etykiety na bagaż, Drukowane zabawne etykiety na butelki 
z winem, Etykietki na prezenty, Etykietki z ceną, Etykiety adre-
sowe, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Etykiety papierowe 
do ścierania na mokro, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety 
papierowe odprawionego bagażu, Etykiety przylepne z pa-
pieru, Etykiety wysyłkowe, Etykiety z papieru, Papier do ety-
kietowania, Maszyny do drukowania etykiet do użytku domo-
wego i biurowego, Papierowe etykietki identyfikacyjne, Pa-
pierowe etykietki na prezenty, Przenośne drukarki etykiet 
[sprzęt biurowy], Ręcznie malowane papierowe etykiety 
na butelki z winem, Samoprzylepne etykiety drukowane, Ta-
śmy do przenośnych drukarek etykiet [artykuły biurowe], 
Urządzenia do etykietowania do użytku biurowego, Bloki 
do pisania, Materiały papierowe rękodzielnicze, Papier do ce-
lów rękodzielniczych, Japoński papier rękodzielniczy, Figurki 
[statuetki] z papieru mâché, Papier mâché, Statuetki z papieru 
mâché, Futerały na matryce, Matryce, Matryce do druku ręcz-
nego, Notatniki, Notatniki [notesy], Obrazy, Obrazy artystycz-
ne, Obrazy i zdjęcia, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wy-
robami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świą-
tecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracja-
mi świątecznymi, Administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, Administrowanie odnoszące się do metod 
sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Doradztwo w zakre-

sie promocji sprzedaży, Marketing handlowy [inny niż sprze-
daż], Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych 
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie 
prezentacji osób w celach biznesowych, Pośrednictwo w kon-
taktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w dzia-
łalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kon-
traktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w za-
kresie reklamy, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlo-
wych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizual-
nych, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy 
promocyjne, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych 
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Pro-
mowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez 
przygotowywanie reklam, Promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem programów lojalnościowych dla klientów, Przepro-
wadzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi aukcyjne online, Przy-
gotowywanie list adresowych, Przygotowywanie list adreso-
wych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpo-
średnio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż 
sprzedaż], Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprze-
daży, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich kon-
sultacje, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów.

(210) 546916 (220) 2022 09 06
(731) WAVH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEHAFE JOINT STOCK COMPANY BEHAFE

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastoso-
wania w elektryce, Urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia 
audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia do kopiowania, 
Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Sprzęt 
do komunikacji, Urządzenia zdalnego sterowania do insta-
lacji klimatyzacyjnych, Urządzenia pomiarowe i kontrolne 
stosowane w technologii klimatyzacyjnej, Telewizory, Te-
lewizory cyfrowe, Telewizory LED, Symulatory włączonego 
telewizora do odstraszania włamywaczy, Oprogramowanie 
użytkowe do telewizorów, Oprogramowanie do telewizo-
rów, Odbiorniki telewizyjne [telewizory], Odbiorniki telewi-
zyjne z ekranem o wysokiej rozdzielczości (telewizory HD), 
11 Elektryczne urządzenia do gotowania ryżu, Lodówki 
do użytku domowego, Lodówki turystyczne (elektryczne), 
Lodówki, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Elektryczne 
klimatyzatory, Filtry do klimatyzacji, Centralne urządzenia kli-
matyzacyjne, Centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów 
przemysłowych], Centralne instalacje klimatyzacyjne do ce-
lów domowych, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Dmu-
chawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, 12 Pojazdy 
i środki transportu, Pojazdy elektryczne, Pojazdy napędzane 
elektrycznie, Pojazdy sterowane elektrycznie, 21 Przenośne 
lodówki, Lodówki przenośne nieelektryczne, Lodówki tury-
styczne nieelektryczne.
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(210) 546941 (220) 2022 09 07
(731) KULIGOWSKI DARIUSZ TRAKSTOL, Rzeplino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARTAK TRAKSTOL

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 40 Usługi tartaków, Usługi stolarskie, Usługi sto-
larskie [wytwarzanie na zamówienie wyrobów stolarskich], 
Obróbka drewna.

(210) 546947 (220) 2022 09 07
(731) VISIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Franka
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej i internetowej następujących towarów: wino, wino 
musujące, alkohole wysokoprocentowe, piwo, 43 Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, Re-
stauracje dla turystów, Restauracje z grillem, Restauracje ofe-
rujące dania na wynos, Usługi restauracji hotelowych, Usługi 
barowe, bary, Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi 
w zakresie pubów, Dokonywanie rezerwacji restauracji i po-
siłków, Usługi kateringowe, Organizacja przyjęć [żywność 
i napoje], Organizowanie bankietów, Rezerwacja stolików 
w restauracjach, Usługi ogródków piwnych, Usługi obiektów 
gościnnych [posiłki i napoje], Imprezy [zapewnianie jedzenia 
i napojów].

(210) 546955 (220) 2022 09 07
(731) FAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Spingo
(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące działalności gospodar-
czej, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, 36 Ściąganie należności i faktoring, Usługi w zakresie 
faktoringu, Finansowanie podmiotów handlowych, Finan-
sowanie zakupów, Pożyczki [finansowanie], Usługi finanso-
wania, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, Badanie wypłacalności finansowej, Udziela-
nie pożyczek zabezpieczonych, Udzielanie pożyczek, Auto-
matyczne opłacanie rachunków.

(210) 546992 (220) 2022 09 08
(731) ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIKO

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Generatory elektryczności, Generatory prądu, 
Maszyny do wytwarzania prądu, Prąd (Generatory -), Zestawy 
generatorów elektrycznych, Pompy, kompresory i dmuchawy.

(210) 546998 (220) 2022 09 08
(731) GRUPA INFOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

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

(531) 26.11.06, 26.11.12, 26.11.13, 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) 547012 (220) 2022 09 09
(731) TUSZKO PIOTR IPS, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zatoka Uśmiechu

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Opieka medyczna i analizy związane z lecze-
niem pacjenta.

(210) 547017 (220) 2022 09 09
(731) LIFE AMICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pgpg.pl
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(531) 24.17.25, 02.03.02, 02.03.23, 26.04.01, 26.04.02, 
26.04.09, 26.04.14, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 9 Płyty DVD, Płyty kompaktowe, Płyty winy-
lowe, Płyty gramofonowe, Płyty pamięci, Płyty VCD, Płyty 
[nagrania dźwiękowe], Płyty kompaktowe audio, Progra-
my komputerowe, Komputerowe programy operacyjne, 
Programy systemów operacyjnych, Nagrane programy 
komputerowe, Programy komputerowe nagrane, Programy 
do gier wideo, Programy komputerowe do gier, Progra-
my do gier elektronicznych, 29 Przekąski na bazie mięsa, 
Przekąski na bazie sera, Przekąski na bazie mleka, Przeką-
ski ze skórek wieprzowych, Przekąski na bazie ziemniaków, 
Przekąski ziemniaczane, Przekąski z owoców, 35 Promowa-
nie wydarzeń specjalnych, Organizacja wydarzeń komercyj-
nych, Marketing imprez i wydarzeń, Organizowanie i prze-
prowadzanie wydarzeń promocyjnych.

(210) 547027 (220) 2022 09 09
(731) JAKUBOWSKI DAWID, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOMMWAY ACADEMY

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Kursy instruktażowe, Kur-
sy korespondencyjne, Kursy szkoleniowe dotyczące księgo-
wości, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, 
Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy szkoleniowe 
w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w dziedzinie 
bankowości, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji 
osobistych, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, 
Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, 
Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia biznesowe, Prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Na-
uczanie i szkolenia, Szkolenia w zakresie reklamy, Szkolenia 
związane z finansami, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie umie-
jętności biznesowych, Szkolenia w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Szkolenia związane z technikami 
przetwarzania danych, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Udostępnianie pu-
blikacji on-line, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line [niepobieralnych], Usługi edukacyjne, Usługi eduka-
cyjne dotyczące handlu, Usługi edukacyjne dotyczące zarzą-
dzania, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Usługi edukacyjne w zakresie bankowości, 
Usługi edukacyjne związane z biznesem, Usługi edukacyjne 
w zakresie zarządzania, Usługi edukacyjne w postaci kur-
sów korespondencyjnych, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące finansów, Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń 
biznesowych, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
bankowości, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniem 
sprzedażowym, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące 
handlu, Usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego 
nauczania, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z za-
rządzaniem działalnością gospodarczą, Organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].

(210) 547029 (220) 2022 09 09
(731) OWCZAREK AGNIESZKA EXPO, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Hello!Choco
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Su-
plementy diety do użytku medycznego i niemedycznego, 
Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Suplementy diety w formie czekoladek, Suplementy diety 
w formie czekolady, Suplementy diety w formie batonów, 
Suplementy diety z kakao lub czekoladą, Suplementy diety 
w formie cukierków, Białkowe suplementy diety, Mineralne 
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplemen-
ty diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy 
diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające 
kazeinę, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suple-
menty diety z białkiem sojowym, Suplementy diety sporzą-
dzone głównie z minerałów, Zdrowotne suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych i niemedycznych, 
Dietetyczne dodatki do żywności, Tabletki witaminowe, Do-
datki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, Tabletki wspo-
magające odchudzanie, Preparaty medyczne do odchudza-
nia, Preparaty pobudzające apetyt, Napoje witaminizowane, 
Lecznicze napoje izotoniczne, Lecznicze napoje mineralne, 
Napoje z dodatkami dietetycznymi, Dodatki dietetyczne 
w formie napojów.

(210) 547030 (220) 2022 09 09
(731) SHESTERNENKO DMITRII, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AROMA KING

(531) 24.09.05, 24.09.09, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, Substancje chemiczne do użytku w pro-
dukcji detergentów zapachowych, Syntetyczne składniki za-
pachowe, Wodne mieszaniny chemiczne, Mieszaniny che-
miczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napo-
jów, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surow-
ce naturalne, 3 Zapachy, Preparaty zapachowe, Olejki zapa-
chowe, Substancje aromatyczne do zapachów, Aromaty, 
Aromatyczne olejki eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki nie-
lecznicze, Zmieszane olejki eteryczne, Aromaty [olejki ete-
ryczne], Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, Olejki eteryczne do użytku w pro-
dukcji wyrobów zapachowych, 5 Papierosy beztytoniowe 
do celów medycznych, Papierosy kretek (goździkowe) 
do użytku medycznego, 34 Papierosy elektroniczne, Papie-
rosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczni-
czych, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Beztytoniowe do-
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ustne torebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], Fajki 
do palenia mentolowych zamienników tytoniu, Melasa zio-
łowa [zamienniki tytoniu], Snus, Snus bez tytoniu, Snus z ty-
toniem, Substancje do inhalowania za pomocą fajek wod-
nych, zwłaszcza substancje aromatyczne, Substytuty tyto-
niu, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Tabaka, 
Tabaka bez tytoniu, Tabaka z tytoniem, Tytoń, Tytoń aroma-
tyzowany, Tytoń bezdymny, Tytoń do fajek, Tytoń do palenia, 
Tytoń do papierosów, Wyroby tytoniowe, Tytoń mentolowy, 
Papierosy, Cygara, Cygaretki, Artykuły dla palaczy z metalu 
szlachetnego, Artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetne-
go, Bibułki papierosowe, Cybuchy do fajek, Bloczki bibułki 
papierosowej, Cygarniczki, Elektroniczne fajki do tytoniu, Etui 
do papierosów elektronicznych, Etui na cygara, Fajki, Fajki 
na tytoń mentolowy, Filtry do papierosów, Filtry do tytoniu, 
Gilotynki do cygar, Gilzy papierosowe, Papierosy (Kieszonko-
we przyrządy do skręcania -), Produkty tytoniowe przezna-
czone do ogrzewania, Popielnice, Papierowe ustniki papiero-
sowe z filtrami, Przybory do czyszczenia fajek, Pudełka na pa-
pierosy elektroniczne, Ręczne urządzenia do wstrzykiwania 
tytoniu w papierowe rolki, Skrobaczki do fajek, Przyrządy 
do obcinania papierosów, Torebki na fajki, Ubijaki do fajek, 
Uchwyty do papierosów elektronicznych, Urządzenia 
do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, 
Środki czyszczące do papierosów elektronicznych, Urządze-
nia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, Ustniki 
do fajek, Ustniki do papierosów, Ustniki do cygar, Woreczki 
na tytoń, Zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], Aromaty 
chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, Atomizery do papierosów 
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w e-papiero-
sach, Cygara elektroniczne, Inhalatory do stosowania jako al-
ternatywa dla papierosów tytoniowych, Kartomizery do pa-
pierosów elektronicznych, Kartridże do papierosów elektro-
nicznych, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicz-
nych, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawiera-
jący glicerynę roślinną, Płyn do papierosów elektronicznych 
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Płyny do elektro-
nicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie 
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych pa-
pierosów, Smoła tytoniowa do użytku w papierosach elek-
tronicznych, Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhala-
cji zawierających nikotynę, Urządzenia elektroniczne do in-
halacji nikotynowej, Waporyzatory dla palaczy, do stosowa-
nia doustnego, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, 
Wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne 
w płynie do papierosów elektronicznych, Zestawy do pale-
nia papierosów elektronicznych, Środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, Zapałki bezpieczne, Zapałki siarkowe, Pojemniki 
na zapałki, Pudełka na zapałki, Wkładki aromatyzujące do wy-
robów tytoniowych, Akcesoria aromatyzujące do wyrobów 
tytoniowych, Elektroniczne fajki wodne, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zapachy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: zapachy, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: preparaty zapachowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
preparaty zapachowe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: olejki zapachowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
olejki zapachowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: substancje aromatyczne do za-
pachów, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: substancje aromatyczne do zapachów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: aromaty, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-

pującymi produktami: aromaty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: aromatyczne olejki 
eteryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: aromatyczne olejki eteryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: olejki eteryczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: olejki eteryczne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: olej-
ki nielecznicze, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: olejki nielecznicze, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zmiesza-
ne olejki eteryczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: zmieszane olejki eteryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: aromaty [olejki eteryczne], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: aromaty [olejki ete-
ryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: olejki do celów perfumeryjnych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
olejki do celów perfumeryjnych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: olejki esencjonal-
ne i ekstrakty aromatyczne, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: olejki eteryczne do użytku 
w produkcji wyrobów zapachowych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: olejki eterycz-
ne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: tytoń luzem, 
do zwijania i do fajek, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: beztytoniowe doustne torebki 
nikotynowe [nie do użytku medycznego], Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: beztytonio-
we doustne torebki nikotynowe [nie do użytku medyczne-
go], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: fajki do palenia mentolowych zamienników ty-
toniu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: fajki do palenia mentolowych zamienników ty-
toniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: snus, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
snus, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: snus bez tytoniu, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: snus bez tytoniu, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: snus z tytoniem, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: snus z tytoniem, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: substancje do inhalowania za pomocą fajek wodnych, 
zwłaszcza substancje aromatyczne, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: substancje do in-
halowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje 
aromatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: substytuty tytoniu, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: substytuty 
tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: substytuty tytoniu (nie do celów medycz-
nych), Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tabaka, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: tabaka, Usługi sprzedaży detalicznej 
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związane z następującymi produktami: tabaka bez tytoniu, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: tabaka bez tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tabaka z tytoniem, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: tabaka z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tytoń, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: tytoń, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tytoń aromatyzowany, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: tytoń aromatyzowa-
ny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tytoń bezdymny, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: tytoń bezdymny, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tytoń do fajek, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: tytoń do fajek, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: tytoń 
do palenia, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: tytoń do palenia, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: tytoń do pa-
pierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: tytoń do papierosów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: wyroby tyto-
niowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: wyroby tytoniowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tytoń mentolowy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: tytoń mentolowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: papierosy, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
papierosy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: cygara, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: cygara, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: cygaretki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: cygaretki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły dla palaczy z metalu 
szlachetnego, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły dla palaczy z metalu szla-
chetnego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: artykuły dla palaczy, nie z metalu szla-
chetnego, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachet-
nego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: bibułki papierosowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: bibułki papie-
rosowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: cybuchy do fajek, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: cybuchy do fajek, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: bloczki bibułki papierosowej, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: bloczki bibułki 
papierosowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: cygarniczki, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: cygarniczki, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: elektroniczne fajki do tytoniu, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: elektroniczne 
fajki do tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: etui do papierosów elektronicz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: etui do papierosów elektronicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: etui na cygara, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: etui na cygara, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: fajki, 

Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: fajki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: fajki na tytoń mentolowy, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: fajki 
na tytoń mentolowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: filtry do papierosów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
filtry do papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: filtry do tytoniu, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: filtry 
do tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: gilotynki do cygar, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: gilotynki 
do cygar, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: gilzy papierosowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: gilzy papieroso-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: papierosy (Kieszonkowe przyrządy do skręcania -), 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: papierosy (Kieszonkowe przyrządy do skręcania -), Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: popielnice, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: popielnice, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: papierowe ustni-
ki papierosowe z filtrami, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: przybory do czyszczenia fajek, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
przybory do czyszczenia fajek, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pudełka na papiero-
sy elektroniczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: pudełka na papierosy elektronicz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu 
w papierowe rolki, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: ręczne urządzenia do wstrzykiwa-
nia tytoniu w papierowe rolki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: skrobaczki do fajek, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: skrobaczki do fajek, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przyrządy do obci-
nania papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: przyrządy do obcinania papiero-
sów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: torebki na fajki, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: torebki na fajki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ubijaki do fajek, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: ubijaki do fajek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: uchwyty 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: uchwyty do papiero-
sów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia do podgrzewania 
substytutów tytoniu w celu wdychania, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: urządzenia 
do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: środki czyszczące do papierosów elektronicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: środki czyszczące do papierosów elektronicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
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duktami: urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdy-
chania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu 
wdychania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: ustniki do fajek, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: ustniki do fa-
jek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ustniki do papierosów, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: ustniki do papie-
rosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: ustniki do cygar, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ustniki do cygar, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: woreczki na tytoń, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: woreczki na tytoń, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: zatyczki 
do fajek [przybory dla palaczy], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: aromaty chemiczne 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: aromaty chemiczne w płynie sto-
sowane do napełniania wkładów do elektronicznych papie-
rosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: atomizery do papierosów elektronicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: atomizery do papierosów elektronicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: ciekłe 
roztwory do użytku w e-papierosach, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: cygara elek-
troniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: cygara elektroniczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: inhalato-
ry do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytonio-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: inhalatory do stosowania jako alternatywa dla 
papierosów tytoniowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: kartomizery do papiero-
sów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kartomizery do papierosów 
elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kartridże do papierosów elek-
tronicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: kartridże do papierosów elektronicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: naboje do kartridżów do papierosów elek-
tronicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: naboje do kartridżów do papierosów 
elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: papierosy elektroniczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: papierosy elektroniczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: płyn do pa-
pierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę 
roślinną, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: płyn do papierosów elektronicznych  
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol 
propylenowy, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: płyn do papierosów elektronicznych 
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aro-

maty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elek-
tronicznych papierosów, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: płyny do elektronicznych 
papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stoso-
wane do napełniania wkładów do elektronicznych papiero-
sów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: smoła tytoniowa do użytku w papierosach 
elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: smoła tytoniowa do użytku w pa-
pierosach elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia elektro-
niczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji 
zawierających nikotynę, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia elektronicz-
ne do inhalacji nikotynowej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: urządzenia elektro-
niczne do inhalacji nikotynowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: waporyzatory 
dla palaczy, do stosowania doustnego, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: waporyza-
tory dla palaczy, do stosowania doustnego, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: wa-
poryzatory do bezdymnych papierosów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: wapo-
ryzatory do bezdymnych papierosów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: wkłady 
zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: wkłady zawierające 
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papiero-
sów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: zestawy do palenia papie-
rosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: zestawy do palenia papiero-
sów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż 
olejki eteryczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: środki aromatyzujące do stoso-
wania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki ete-
ryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zapałki bezpieczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: zapałki bez-
pieczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: zapałki siarkowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: zapałki siar-
kowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: pojemniki na zapałki, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: pojemniki 
na zapałki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: pudełka zapałek, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: pudełka 
zapałek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: wkładki aromatyzowane do produktów 
tytoniowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: wkładki aromatyzowane do produk-
tów tytoniowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi towarami: elektroniczne fajki wodne, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: elektroniczne fajki wodne.

(210) 547033 (220) 2022 09 09
(731) SHESTERNENKO DMITRII, Katowice
(540) (znak słowny)
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(540) Symetricus AROMA KING
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, Substancje chemiczne do użytku w pro-
dukcji detergentów zapachowych, Syntetyczne składniki za-
pachowe, Wodne mieszaniny chemiczne, Mieszaniny che-
miczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napo-
jów, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surow-
ce naturalne, 3 Zapachy, Preparaty zapachowe, Olejki zapa-
chowe, Substancje aromatyczne do zapachów, Aromaty, 
Aromatyczne olejki eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki nie-
lecznicze, Zmieszane olejki eteryczne, Aromaty [olejki ete-
ryczne], Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, Olejki eteryczne do użytku w pro-
dukcji wyrobów zapachowych, 5 Papierosy beztytoniowe 
do celów medycznych, Papierosy kretek (goździkowe) 
do użytku medycznego, 34 Papierosy elektroniczne, Papie-
rosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczni-
czych, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Beztytoniowe do-
ustne torebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], Fajki 
do palenia mentolowych zamienników tytoniu, Melasa zio-
łowa [zamienniki tytoniu], Snus, Snus bez tytoniu, Snus z ty-
toniem, Substancje do inhalowania za pomocą fajek wod-
nych, zwłaszcza substancje aromatyczne, Substytuty tyto-
niu, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Tabaka, 
Tabaka bez tytoniu, Tabaka z tytoniem, Tytoń, Tytoń aroma-
tyzowany, Tytoń bezdymny, Tytoń do fajek, Tytoń do palenia, 
Tytoń do papierosów, Wyroby tytoniowe, Tytoń mentolowy, 
Papierosy, Cygara, Cygaretki, Artykuły dla palaczy z metalu 
szlachetnego, Artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetne-
go, Bibułki papierosowe, Cybuchy do fajek, Bloczki bibułki 
papierosowej, Cygarniczki, Elektroniczne fajki do tytoniu, Etui 
do papierosów elektronicznych, Etui na cygara, Fajki, Fajki 
na tytoń mentolowy, Filtry do papierosów, Filtry do tytoniu, 
Gilotynki do cygar, Gilzy papierosowe, Papierosy (Kieszonko-
we przyrządy do skręcania -), Produkty tytoniowe przezna-
czone do ogrzewania, Popielnice, Papierowe ustniki papiero-
sowe z filtrami, Przybory do czyszczenia fajek, Pudełka na pa-
pierosy elektroniczne, Ręczne urządzenia do wstrzykiwania 
tytoniu w papierowe rolki, Skrobaczki do fajek, Przyrządy 
do obcinania papierosów, Torebki na fajki, Ubijaki do fajek, 
Uchwyty do papierosów elektronicznych, Urządzenia 
do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, 
Środki czyszczące do papierosów elektronicznych, Urządze-
nia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, Ustniki 
do fajek, Ustniki do papierosów, Ustniki do cygar, Woreczki 
na tytoń, Zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], Aromaty 
chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, Atomizery do papierosów 
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w e-papiero-
sach, Cygara elektroniczne, Inhalatory do stosowania jako al-
ternatywa dla papierosów tytoniowych, Kartomizery do pa-
pierosów elektronicznych, Kartridże do papierosów elektro-
nicznych, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicz-
nych, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawiera-
jący glicerynę roślinną, Płyn do papierosów elektronicznych 
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Płyny do elektro-
nicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie 
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych pa-
pierosów, Smoła tytoniowa do użytku w papierosach elek-
tronicznych, Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhala-
cji zawierających nikotynę, Urządzenia elektroniczne do in-
halacji nikotynowej, Waporyzatory dla palaczy, do stosowa-
nia doustnego, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, 
Wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne 
w płynie do papierosów elektronicznych, Zestawy do pale-
nia papierosów elektronicznych, Środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 

eteryczne, Zapałki bezpieczne, Zapałki siarkowe, Pojemniki 
na zapałki, Pudełka na zapałki, Wkładki aromatyzujące do wy-
robów tytoniowych, Akcesoria aromatyzujące do wyrobów 
tytoniowych, Elektroniczne fajki wodne, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zapachy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: zapachy, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: preparaty zapachowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
preparaty zapachowe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: olejki zapachowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
olejki zapachowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: substancje aromatyczne do za-
pachów, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: substancje aromatyczne do zapachów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: aromaty, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: aromaty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: aromatyczne olejki 
eteryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: aromatyczne olejki eteryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: olejki eteryczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: olejki eteryczne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: olej-
ki nielecznicze, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: olejki nielecznicze, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zmiesza-
ne olejki eteryczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: zmieszane olejki eteryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: aromaty [olejki eteryczne], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: aromaty [olejki ete-
ryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: olejki do celów perfumeryjnych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
olejki do celów perfumeryjnych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: olejki esencjonal-
ne i ekstrakty aromatyczne, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: olejki eteryczne do użytku 
w produkcji wyrobów zapachowych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: olejki eterycz-
ne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: tytoń luzem, 
do zwijania i do fajek, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: beztytoniowe doustne torebki 
nikotynowe [nie do użytku medycznego], Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: beztytonio-
we doustne torebki nikotynowe [nie do użytku medyczne-
go], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: fajki do palenia mentolowych zamienników ty-
toniu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: fajki do palenia mentolowych zamienników ty-
toniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: snus, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
snus, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: snus bez tytoniu, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: snus bez tytoniu, 
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Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: snus z tytoniem, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: snus z tytoniem, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: substancje do inhalowania za pomocą fajek wodnych, 
zwłaszcza substancje aromatyczne, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: substancje do in-
halowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje 
aromatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: substytuty tytoniu, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: substytuty 
tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: substytuty tytoniu (nie do celów medycz-
nych), Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tabaka, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: tabaka, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tabaka bez tytoniu, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: tabaka bez tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tabaka z tytoniem, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: tabaka z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tytoń, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: tytoń, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tytoń aromatyzowany, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: tytoń aromatyzowa-
ny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tytoń bezdymny, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: tytoń bezdymny, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tytoń do fajek, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: tytoń do fajek, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: tytoń 
do palenia, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: tytoń do palenia, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: tytoń do pa-
pierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: tytoń do papierosów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: wyroby tyto-
niowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: wyroby tytoniowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tytoń mentolowy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: tytoń mentolowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: papierosy, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
papierosy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: cygara, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: cygara, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: cygaretki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: cygaretki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły dla palaczy z metalu 
szlachetnego, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły dla palaczy z metalu szla-
chetnego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: artykuły dla palaczy, nie z metalu szla-
chetnego, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachet-
nego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: bibułki papierosowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: bibułki papie-
rosowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: cybuchy do fajek, Usługi handlu hurtowe-

go związane z następującymi produktami: cybuchy do fajek, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: bloczki bibułki papierosowej, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: bloczki bibułki 
papierosowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: cygarniczki, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: cygarniczki, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: elektroniczne fajki do tytoniu, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: elektroniczne 
fajki do tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: etui do papierosów elektronicz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: etui do papierosów elektronicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: etui na cygara, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: etui na cygara, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: fajki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: fajki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: fajki na tytoń mentolowy, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: fajki 
na tytoń mentolowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: filtry do papierosów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
filtry do papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: filtry do tytoniu, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: filtry 
do tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: gilotynki do cygar, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: gilotynki 
do cygar, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: gilzy papierosowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: gilzy papiero-
sowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: papierosy (Kieszonkowe przyrządy do skręcania -), 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta-
mi: papierosy (Kieszonkowe przyrządy do skręcania -), Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: popielnice, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: popielnice, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: papierowe ustni-
ki papierosowe z filtrami, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: przybory do czyszczenia fajek, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
przybory do czyszczenia fajek, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pudełka na papiero-
sy elektroniczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: pudełka na papierosy elektronicz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu 
w papierowe rolki, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: ręczne urządzenia do wstrzykiwa-
nia tytoniu w papierowe rolki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: skrobaczki do fajek, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: skrobaczki do fajek, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przyrządy do obci-
nania papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: przyrządy do obcinania papiero-
sów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
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produktami: torebki na fajki, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: torebki na fajki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ubijaki do fajek, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: ubijaki do fajek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: uchwyty 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: uchwyty do papiero-
sów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia do podgrzewania 
substytutów tytoniu w celu wdychania, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: urządzenia 
do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: środki czyszczące do papierosów elektronicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: środki czyszczące do papierosów elektronicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdy-
chania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu 
wdychania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: ustniki do fajek, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: ustniki do fa-
jek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ustniki do papierosów, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: ustniki do papie-
rosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: ustniki do cygar, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ustniki do cygar, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: woreczki na tytoń, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: woreczki na tytoń, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: zatyczki 
do fajek [przybory dla palaczy], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: aromaty chemiczne 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: aromaty chemiczne w płynie sto-
sowane do napełniania wkładów do elektronicznych papie-
rosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: atomizery do papierosów elektronicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: atomizery do papierosów elektronicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: ciekłe 
roztwory do użytku w e-papierosach, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: cygara elek-
troniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: cygara elektroniczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: inhalato-
ry do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytonio-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: inhalatory do stosowania jako alternatywa dla 
papierosów tytoniowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: kartomizery do papiero-
sów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kartomizery do papierosów 
elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kartridże do papierosów elektro-
nicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: kartridże do papierosów elektronicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: naboje do kartridżów do papierosów elektronicz-

nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: naboje do kartridżów do papierosów elektro-
nicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: papierosy elektroniczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: papiero-
sy elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: płyn do papierosów elektronicz-
nych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glice-
rynę roślinną, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: płyn do papierosów elektronicznych 
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: płyn do pa-
pierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propy-
lenowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: płyny do elektronicznych papierosów  
[e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napeł-
niania wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aroma-
ty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektro-
nicznych papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: smoła tytoniowa do użytku 
w papierosach elektronicznych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: smoła tytoniowa 
do użytku w papierosach elektronicznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających niko-
tynę, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhala-
cji zawierających nikotynę, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia elektro-
niczne do inhalacji nikotynowej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: urządzenia elektro-
niczne do inhalacji nikotynowej, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: waporyzatory 
do bezdymnych papierosów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: waporyzatory 
do bezdymnych papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wkłady zawierające 
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papiero-
sów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: wkłady zawierające chemiczne 
substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektro-
nicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zestawy do palenia papierosów elektro-
nicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: zestawy do palenia papierosów elektronicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: środki aromatyzujące do stosowania w papiero-
sach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: środki 
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicz-
nych, inne niż olejki eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zapałki bezpieczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: zapałki bezpieczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zapałki siarkowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: zapałki siarkowe, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: pojemniki na zapałki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
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duktami: pojemniki na zapałki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pudełka zapałek, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: pudełka zapałek, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: wkładki aromatyzowane 
do produktów tytoniowych, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: wkładki aromatyzowane 
do produktów tytoniowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi towarami: elektroniczne fajki 
wodne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: elektroniczne fajki wodne.

(210) 547034 (220) 2022 09 09
(731) SHESTERNENKO DMITRII, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) AROMA KING
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, Substancje chemiczne do użytku w pro-
dukcji detergentów zapachowych, Syntetyczne składniki za-
pachowe, Wodne mieszaniny chemiczne, Mieszaniny che-
miczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napo-
jów, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surow-
ce naturalne, 3 Zapachy, Preparaty zapachowe, Olejki zapa-
chowe, Substancje aromatyczne do zapachów, Aromaty, 
Aromatyczne olejki eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki nie-
lecznicze, Zmieszane olejki eteryczne, Aromaty [olejki ete-
ryczne], Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki esencjonalne 
i ekstrakty aromatyczne, Olejki eteryczne do użytku w pro-
dukcji wyrobów zapachowych, 5 Papierosy beztytoniowe 
do celów medycznych, Papierosy kretek (goździkowe) 
do użytku medycznego, 34 Papierosy elektroniczne, Papie-
rosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczni-
czych, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Beztytoniowe do-
ustne torebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], Fajki 
do palenia mentolowych zamienników tytoniu, Melasa zio-
łowa [zamienniki tytoniu], Snus, Snus bez tytoniu, Snus z ty-
toniem, Substancje do inhalowania za pomocą fajek wod-
nych, zwłaszcza substancje aromatyczne, Substytuty tyto-
niu, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Tabaka, 
Tabaka bez tytoniu, Tabaka z tytoniem, Tytoń, Tytoń aroma-
tyzowany, Tytoń bezdymny, Tytoń do fajek, Tytoń do palenia, 
Tytoń do papierosów, Wyroby tytoniowe, Tytoń mentolowy, 
Papierosy, Cygara, Cygaretki, Artykuły dla palaczy z metalu 
szlachetnego, Artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetne-
go, Bibułki papierosowe, Cybuchy do fajek, Bloczki bibułki 
papierosowej, Cygarniczki, Elektroniczne fajki do tytoniu, Etui 
do papierosów elektronicznych, Etui na cygara, Fajki, Fajki 
na tytoń mentolowy, Filtry do papierosów, Filtry do tytoniu, 
Gilotynki do cygar, Gilzy papierosowe, Papierosy (Kieszonko-
we przyrządy do skręcania -), Produkty tytoniowe przezna-
czone do ogrzewania, Popielnice, Papierowe ustniki papiero-
sowe z filtrami, Przybory do czyszczenia fajek, Pudełka na pa-
pierosy elektroniczne, Ręczne urządzenia do wstrzykiwania 
tytoniu w papierowe rolki, Skrobaczki do fajek, Przyrządy 
do obcinania papierosów, Torebki na fajki, Ubijaki do fajek, 
Uchwyty do papierosów elektronicznych, Urządzenia 
do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, 
Środki czyszczące do papierosów elektronicznych, Urządze-
nia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, Ustniki 
do fajek, Ustniki do papierosów, Ustniki do cygar, Woreczki 
na tytoń, Zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], Aromaty 
chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, Atomizery do papierosów 
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w e-papiero-
sach, Cygara elektroniczne, Inhalatory do stosowania jako al-
ternatywa dla papierosów tytoniowych, Kartomizery do pa-

pierosów elektronicznych, Kartridże do papierosów elektro-
nicznych, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicz-
nych, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawiera-
jący glicerynę roślinną, Płyn do papierosów elektronicznych 
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Płyny do elektro-
nicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie 
stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych pa-
pierosów, Smoła tytoniowa do użytku w papierosach elek-
tronicznych, Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhala-
cji zawierających nikotynę, Urządzenia elektroniczne do in-
halacji nikotynowej, Waporyzatory dla palaczy, do stosowa-
nia doustnego, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, 
Wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne 
w płynie do papierosów elektronicznych, Zestawy do pale-
nia papierosów elektronicznych, Środki aromatyzujące 
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, Zapałki bezpieczne, Zapałki siarkowe, Pojemniki 
na zapałki, Pudełka na zapałki, Wkładki aromatyzujące do wy-
robów tytoniowych, Akcesoria aromatyzujące do wyrobów 
tytoniowych, Elektroniczne fajki wodne, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zapachy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: zapachy, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: preparaty zapachowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
preparaty zapachowe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: olejki zapachowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
olejki zapachowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: substancje aromatyczne do za-
pachów, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: substancje aromatyczne do zapachów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: aromaty, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: aromaty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: aromatyczne olejki 
eteryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: aromatyczne olejki eteryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: olejki eteryczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: olejki eteryczne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: olej-
ki nielecznicze, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: olejki nielecznicze, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zmiesza-
ne olejki eteryczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: zmieszane olejki eteryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: aromaty [olejki eteryczne], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: aromaty [olejki ete-
ryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: olejki do celów perfumeryjnych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
olejki do celów perfumeryjnych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: olejki esencjonal-
ne i ekstrakty aromatyczne, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: olejki eteryczne do użytku 
w produkcji wyrobów zapachowych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: olejki eterycz-
ne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: tytoń luzem, 
do zwijania i do fajek, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: beztytoniowe doustne torebki 
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nikotynowe [nie do użytku medycznego], Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: beztytonio-
we doustne torebki nikotynowe [nie do użytku medyczne-
go], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: fajki do palenia mentolowych zamienników ty-
toniu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: fajki do palenia mentolowych zamienników ty-
toniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: snus, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
snus, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: snus bez tytoniu, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: snus bez tytoniu, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: snus z tytoniem, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: snus z tytoniem, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: substancje do inhalowania za pomocą fajek wodnych, 
zwłaszcza substancje aromatyczne, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: substancje do in-
halowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje 
aromatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: substytuty tytoniu, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: substytuty 
tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: substytuty tytoniu (nie do celów medycz-
nych), Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tabaka, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: tabaka, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tabaka bez tytoniu, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: tabaka bez tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tabaka z tytoniem, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: tabaka z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tytoń, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: tytoń, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tytoń aromatyzowany, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: tytoń aromatyzowa-
ny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tytoń bezdymny, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: tytoń bezdymny, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tytoń do fajek, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: tytoń do fajek, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: tytoń 
do palenia, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: tytoń do palenia, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: tytoń do pa-
pierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: tytoń do papierosów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: wyroby tyto-
niowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: wyroby tytoniowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tytoń mentolowy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: tytoń mentolowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: papierosy, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
papierosy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: cygara, Usługi handlu hurtowego zwią-

zane z następującymi produktami: cygara, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: cygaretki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: cygaretki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły dla palaczy z metalu 
szlachetnego, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły dla palaczy z metalu szla-
chetnego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: artykuły dla palaczy, nie z metalu szla-
chetnego, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachet-
nego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: bibułki papierosowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: bibułki papie-
rosowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: cybuchy do fajek, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: cybuchy do fajek, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: bloczki bibułki papierosowej, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: bloczki bibułki 
papierosowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: cygarniczki, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: cygarniczki, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: elektroniczne fajki do tytoniu, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: elektroniczne 
fajki do tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: etui do papierosów elektronicz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: etui do papierosów elektronicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: etui na cygara, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: etui na cygara, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: fajki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: fajki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: fajki na tytoń mentolowy, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: fajki 
na tytoń mentolowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: filtry do papierosów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
filtry do papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: filtry do tytoniu, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: filtry 
do tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: gilotynki do cygar, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: gilotynki 
do cygar, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: gilzy papierosowe, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: gilzy papierosowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: papierosy (Kieszonkowe przyrządy do skręcania -), 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: papierosy (Kieszonkowe przyrządy do skręcania -), Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: popielnice, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: popielnice, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: papierowe ustni-
ki papierosowe z filtrami, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: przybory do czyszczenia fajek, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
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przybory do czyszczenia fajek, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pudełka na papiero-
sy elektroniczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: pudełka na papierosy elektronicz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu 
w papierowe rolki, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: ręczne urządzenia do wstrzykiwa-
nia tytoniu w papierowe rolki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: skrobaczki do fajek, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: skrobaczki do fajek, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przyrządy do obci-
nania papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: przyrządy do obcinania papiero-
sów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: torebki na fajki, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: torebki na fajki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ubijaki do fajek, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: ubijaki do fajek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: uchwyty 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: uchwyty do papiero-
sów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia do podgrzewania 
substytutów tytoniu w celu wdychania, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: urządzenia 
do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: środki czyszczące do papierosów elektronicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: środki czyszczące do papierosów elektronicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdy-
chania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu 
wdychania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: ustniki do fajek, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: ustniki do fa-
jek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ustniki do papierosów, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: ustniki do papie-
rosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: ustniki do cygar, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ustniki do cygar, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: woreczki na tytoń, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: woreczki na tytoń, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: zatyczki 
do fajek [przybory dla palaczy], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: aromaty chemiczne 
w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicz-
nych papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: aromaty chemiczne w płynie sto-
sowane do napełniania wkładów do elektronicznych papie-
rosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: atomizery do papierosów elektronicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: atomizery do papierosów elektronicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: ciekłe 
roztwory do użytku w e-papierosach, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: cygara elek-

troniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: cygara elektroniczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: inhalato-
ry do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytonio-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: inhalatory do stosowania jako alternatywa dla 
papierosów tytoniowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: kartomizery do papiero-
sów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kartomizery do papierosów 
elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kartridże do papierosów elektro-
nicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: kartridże do papierosów elektronicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: naboje do kartridżów do papierosów elektronicz-
nych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: naboje do kartridżów do papierosów elektro-
nicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: papierosy elektroniczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: papiero-
sy elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: płyn do papierosów elektronicz-
nych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glice-
rynę roślinną, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: płyn do papierosów elektronicznych 
[e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: płyn do pa-
pierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propy-
lenowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: płyny do elektronicznych papierosów  
[e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napeł-
niania wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aroma-
ty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektro-
nicznych papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: smoła tytoniowa do użytku 
w papierosach elektronicznych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: smoła tytoniowa 
do użytku w papierosach elektronicznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających niko-
tynę, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhala-
cji zawierających nikotynę, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia elektro-
niczne do inhalacji nikotynowej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: urządzenia elektro-
niczne do inhalacji nikotynowej, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: waporyzatory dla 
palaczy, do stosowania doustnego, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: waporyzatory 
do bezdymnych papierosów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: waporyzatory 
do bezdymnych papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wkłady zawierające 
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papiero-
sów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: wkłady zawierające chemiczne 
substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektro-
nicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zestawy do palenia papierosów elektro-
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nicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: zestawy do palenia papierosów elektronicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: środki aromatyzujące do stosowania w papiero-
sach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: środki 
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicz-
nych, inne niż olejki eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zapałki bezpieczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: zapałki bezpieczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zapałki siarkowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: zapałki siarkowe, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: pojemniki na zapałki, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: pojemniki na zapałki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pudełka zapałek, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: pudełka zapałek, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: wkładki aromatyzowane 
do produktów tytoniowych, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: wkładki aromatyzowane 
do produktów tytoniowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi towarami: elektroniczne fajki 
wodne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: elektroniczne fajki wodne.

(210) 547042 (220) 2022 09 11
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA, 

Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FASTRING

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komponenty elektryczne i elektroniczne, Apa-
ratura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.

(210) 547044 (220) 2022 09 11
(731) DOJLIDA KRZYSZTOF, MOROZ PAWEŁ AD CRAS 

SPÓŁKA CYWILNA, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XSTORM

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Czujniki położenia LED, Diody świecące [LED], 
Elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetle-
niowych LED, Sterowniki LED, Wyświetlacze LED, Wyświetla-
cze z diodami LED, Zintegrowane moduły oświetlenia LED, 
Błyskowe żarówki, Lampy optyczne, Lampy ostrzegawcze 
do pojazdów, Lampy ostrzegawcze [znaki nawigacyjne], 
Lampy stroboskopowe [ostrzegawcze znaki], Lampy stro-
boskopowe [znaki ostrzegawcze], Lampy sygnalizacyjne, 
Lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, 11 Bezpłomie-
niowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], In-
stalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi 
[LED], Lampy bezpieczeństwa LED, Lampy LED, Latarki LED, 
Maszyny z oświetleniem LED, Oprawy oświetleniowe LED, 
Oświetlenie nastrojowe LED, Oświetlenie typu LED zewnętrz-
ne [ogrody, krajobrazy], Podwodne lampy LED, Świece LED, 

Świeczki do podgrzewaczy LED, Taśmy LED, Urządzenia 
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych 
[LED], Urządzenia oświetleniowe LED, Żarówki oświetlenio-
we LED, Zestawy oświetlenia LED do znaków podświetla-
nych, Elektryczne żarówki fluorescencyjne, Kierunkowskazy 
(Żarówki do -) w pojazdach, Miniaturowe żarówki oświetle-
niowe, Pojazdy (Żarówki do kierunkowskazów w -), Żarówki 
do desek rozdzielczych, Żarówki do kierunkowskazów w po-
jazdach, Żarówki do lamp wyładowczych, Żarówki do latarek, 
Żarówki do przyrządów optycznych, Żarówki do reflektorów 
przednich, Żarówki fluorescencyjne, Żarówki halogenowe, 
Żarówki i akcesoria do nich, Żarówki kierunkowskazów, Ża-
rówki lamp tylnych, Żarówki oświetleniowe, Lampy halo-
genowe, Halogenowe oprawy oświetleniowe, Elektryczne 
lampy wyładowcze, Elektryczne lampy wyładowcze do ce-
lów oświetleniowych, Ksenonowe lampy łukowe, Lampy 
awaryjne, Lampy do kierunkowskazów do pojazdów silniko-
wych, Lampy elektryczne, Lampy elektryczne do oświetlenia 
wnętrz, Lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, 
Lampy kierunkowskazów do samochodów, Lampy kierun-
kowe do rowerów, Lampy motocyklowe, Lampy z diodami 
emitującymi światło do samochodów, Testowe lampy samo-
chodowe.

(210) 547066 (220) 2022 09 08
(731) FUDALEJ MICHAŁ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ChessboArt
(510), (511) 28 Szachy, Szachy [gry].

(210) 547126 (220) 2022 09 13
 (310) 302022114533.2 (320) 2022 09 05 (330) DE
(731) alibia UG (haftungsbeschränkt), Hamburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) Jetlag
(510), (511) 34 Elektroniczne fajki wodne, Elektroniczne faj-
ki do tytoniu, Urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu 
wdychania, Etui do papierosów elektronicznych, Urządzenia 
do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz palących 
się patyczków tytoniowych, Ustniki do papierosów, Cybuchy 
do fajek, Zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], Artykuły 
dla palaczy z metalu szlachetnego, Środki czyszczące do pa-
pierosów elektronicznych, Fajki wodne, Popielniczki dla pa-
laczy, Pojemniki na tytoń i humidory, Środki aromatyzujące, 
inne niż olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach ty-
toniu, Aerozole do inhalowania i substancje nośne do nich, 
do zastosowania w fajkach wodnych, Substancje do inha-
lowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje 
aromatyczne, Tytoń aromatyzowany, Fajki do palenia men-
tolowych zamienników tytoniu, Tabaka, Tytoń do robienia 
papierosów, Tytoń hookah, Substytuty tytoniu, Papierosy, 
cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, Tytoń 
luzem, do zwijania i do fajek, Aromaty do tytoniu, Środki aro-
matyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, 
inne niż olejki eteryczne, Kartomizery do papierosów elek-
tronicznych, Aromaty chemiczne w płynie stosowane do na-
pełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Urządze-
nia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, Urządzenia elek-
troniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, 
Papierosy elektroniczne, Cygara elektroniczne, Elektroniczne 
ładowalne papierośnice, Wymienne wkłady do papierosów 
elektronicznych, Inhalatory do stosowania jako alternatywa 
dla papierosów tytoniowych, Ciekłe roztwory do użytku  
w e-papierosach, Płyny do elektronicznych papierosów  
[e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do na-
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pełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Wkłady 
zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie 
do papierosów elektronicznych, Kartridże do papierosów 
elektronicznych, Naboje do kartridżów do papierosów 
elektronicznych, Zestawy do palenia papierosów elek-
tronicznych, Smoła tytoniowa do użytku w papierosach 
elektronicznych, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania 
doustnego, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Ato-
mizery do papierosów elektronicznych, Artykuły do użytku 
z tytoniem, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty 
tytoniu), Zapałki, Waporyzatory osobiste i papierosy elektro-
niczne oraz aromaty i płyny do nich.

(210) 547127 (220) 2022 09 13
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) (znak słowny)
(540) nimm 2 Śmiejżelki MIĘKKUSIE z jogurtem
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Gumy i żelki 
owocowe, Pianki, Czekolada, Wyroby czekoladowe, Ciasta, 
Lody, Popcorn, Preparaty do sporządzania wszystkich wyżej 
wymienionych produktów zawarte w tej klasie.

(210) 547140 (220) 2022 09 13
(731) PANEK AGNIESZKA MISS PANK, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) misspank
(510), (511) 44 Salony tatuażu.

(210) 547173 (220) 2022 09 14
(731) URBANOWICZ ARTUR, JASTRZĘBSKI MACIEJ CPU 

SPÓŁKA CYWILNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) unitelix

(531) 27.05.01, 24.01.05, 15.07.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 38 Telekomunikacja, 42 Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych.

(210) 547214 (220) 2022 09 15
(731) FG SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 24.01.05, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż systemów i urządzeń przeciwpo-
żarowych, Sprzedaż elementów budowlanych w tym drzwi, 
bram i okien, 37 Certyfikowane przeglądy, konserwacja i na-
prawa sprzętu gaśniczego, Certyfikowane przeglądy, konser-
wacja i naprawa systemów i instalacji przeciwpożarowych, 
Przeglądy, montaż, konserwacja, naprawa i modernizacja 
systemów i urządzeń przeciwpożarowych, Przeglądy, kon-
serwacja i naprawa sprzętu gaśniczego, Montaż elementów 
budowlanych w tym drzwi, bram, okien, Remonty i przebu-

dowy budynków, Instalowanie, konserwacja i naprawa sys-
temów detekcji gazów, Przeglądy, montaż, konserwacja, na-
prawa i modernizacja urządzeń kontroli dostępu (KD), kamer, 
urządzeń transmisyjnych oraz oświetlenia, 41 Organizowa-
nie i prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów, kursów 
z zakresu BHP, zabezpieczeń przeciwpożarowych, pierwszej 
pomocy, próbnych ewakuacji oraz ćwiczeń przeciwpoża-
rowych, 42 Projektowanie i opracowywanie dokumentacji 
związanych z instalacjami przeciwpożarowymi i instrukcjami 
BHP, 45 Doradztwo prawne i techniczne z zakresu bezpie-
czeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy, 
pierwszej pomocy, Sporządzanie opinii, instrukcji oraz kom-
pletnych dokumentacji BHP.

(210) 547235 (220) 2022 09 15
(731) SZKUTNIK BARTŁOMIEJ FIT RECENZJE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FITREC
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Su-
plementy żywnościowe, Suplementy mineralne do żywno-
ści, Suplementy diety zawierające białko, Preparaty diete-
tyczne i odżywcze, Suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane 
do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe 
przystosowane do celów medycznych, Aminokwasy do ce-
lów medycznych, Witaminy i preparaty witaminowe, Koktaj-
le białkowe, Napoje witaminizowane, Napoje lecznicze, Die-
tetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Pre-
paraty wysokobiałkowe, Odżywki wzmacniające, Preparaty 
medyczne do odchudzania i utrzymania sylwetki, Odżywki, 
Odżywki wysokobiałkowe, Odżywki wzmacniające, Prepara-
ty zawierające kreatynę, 29 Żywność dietetyczna, zdrowa 
żywność, odżywki wysokobiałkowe, produkty dla sportow-
ców, substancje dietetyczne nie do celów medycznych, Ga-
laretki, Galaretki owocowe, Dżemy, Kompoty, Pasty owoco-
we i warzywne, Batony, Batony spożywcze na bazie orze-
chów, Batony spożywcze na bazie soi, Batony na bazie owo-
ców i orzechów, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy o niskiej 
zawartości tłuszczu, Desery owocowe, Jogurty, Jogurty o ni-
skiej zawartości tłuszczu, Koktajle mleczne, Masło z orze-
chów nerkowca, Masło kokosowe [olej kokosowy], Masło, 
Masło z orzechów, Masło do użytku w gotowaniu, Oleje 
i tłuszcze, Oleje jadalne, Oleje do gotowania, Oleje z przypra-
wami, Nasiona jadalne, Nasiona przetworzone, Orzechy pre-
parowane, Orzechy przetworzone, Orzechy przyprawione, 
Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy z przyprawami, 
Orzechy kandyzowane, Orzechy konserwowane, Orzechy la-
skowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Orzechy prażone, 
Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy ziemne przetworzo-
ne, Orzeszki arachidowe preparowane, Orzeszki arachidowe 
przetworzone, Orzeszki piniowe, przetworzone, Orzeszki 
ziemne w polewie miodowej, Pasta z owoców, Pasty do sma-
rowania składające się głównie z owoców, Pasty do smaro-
wania na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasty wa-
rzywne, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie 
owoców, Przekąski na bazie warzyw, Suszone owoce, Goto-
we dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Go-
towe produkty z warzyw, Mieszanki przekąsek składające się 
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców 
i orzechów przetworzonych, Mięso, ryby, drób, dziczyzna, 
Mięso suszone, Przetwory z mięsa, Ekstrakty mięsne, Mleko, 
Przetwory mleczne, Jajka, 30 Aromaty do żywności, Słody-
cze, Słodycze bez cukru, Słodycze zawierające owoce, Cukier, 
Brązowy cukier, Musy (słodycze), Czekolada, Czekolada pitna, 
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Czekolada w proszku, Czekolada do wyrobów cukierniczych 
i chleba, Batony czekoladowe, Batony zbożowe i energetycz-
ne, Batony spożywcze na bazie zbóż, Batony energetyczne 
na bazie zbóż, Batony Muesli, Batony na bazie czekolady bę-
dące zamiennikami posiłków, Chipsy [produkty zbożowe], 
Chleb bezglutenowy, Cukierki, Budynie deserowe, Budynie 
deserowe w proszku, Kisiele, Sosy, Sosy ziołowe, Sosy owoco-
we, Sosy sałatkowe, Sosy w proszku, Pasty warzywne [sosy], 
Przeciery warzywne [sosy], Przyprawy smakowe (sosy, mary-
naty), Syropy i melasa, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe 
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Ciastka, 
Ciastka owsiane, Ciastka zbożowe, Wafle, Kawa, Kawa bezko-
feinowa, Kapsułki z kawą, Substytuty kawy [sztuczna kawa 
lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Herbata, Kakao, 
Miód, Płatki kukurydziane, Płatki zbożowe, Płatki śniadanio-
we, Płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców 
i błonnika, Makarony, Makarony niskokaloryczne, Ryż, Ryż ni-
skokaloryczny, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [na ba-
zie czekolady], Gotowe potrawy na bazie makaronu, Pizze 
[gotowe], Pizze bezglutenowe, Przekąski składające się głów-
nie z wyrobów cukierniczych, Puddingi, Słodziki naturalne, 
32 Napoje bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, Napoje dla 
sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
Napoje orzeźwiające, Napoje energetyzujące, Napoje prote-
inowe, Napoje warzywne. Napoje owocowe, Soki owocowe, 
Soki warzywne, Woda wzbogacona witaminami [napoje], 
35 Reklama, Marketing w tym marketing bezpośredni, wspie-
ranie sprzedaży, doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, po-
średnictwo w umowach kupna i sprzedaży towarów, rekla-
ma i promocja sprzedaży dotycząca towarów i usług ofero-
wanych i zamawianych drogą telekomunikacyjną lub elek-
troniczną, Promocja sprzedaży, Rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, Dystrybucja towarów w celach reklamo-
wych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi prowa-
dzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłko-
wego oraz sklepu internetowego, Realizacja przedsięwzięć 
handlowych na rzecz osób trzecich, w szczególności w połą-
czeniu z usługami on-line, Zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich różnych towarów i usług pozwalające na swobodnie 
ich oglądanie i nabywanie, Usługi prowadzenia sprzedaży 
następujących towarów: suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, suplementy żywnościowe, suplementy mineralne 
do żywności, suplementy diety zawierające białko, preparaty 
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety do użytku diete-
tycznego, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe 
przystosowane do celów medycznych, aminokwasy do ce-
lów medycznych, witaminy i preparaty witaminowe, koktajle 
białkowe, napoje witaminizowane, napoje lecznicze, diete-
tyczne napoje przystosowane do celów medycznych, pre-
paraty wysokobiałkowe, odżywki wzmacniające, preparaty 
medyczne do odchudzania i utrzymania sylwetki, odżywki, 
odżywki wysokobiałkowe, odżywki wzmacniające, preparaty 
zawierające kreatynę, galaretki, galaretki owocowe, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, batony, batony spo-
żywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi, 
batony na bazie owoców i orzechów, chipsy na bazie wa-
rzyw, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, desery owocowe, 
jogurty, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, koktajle mlecz-
ne, masło, masło z orzechów nerkowca, masło kokosowe 
[olej kokosowy], masło z orzechów, masło do użytku w goto-
waniu, oleje i tłuszcze, oleje jadalne, oleje do gotowania, ole-
je z przyprawami, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, 
orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy przy-
prawione, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przy-
prawami, orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane, 

orzechy laskowe, przetworzone, orzechy łuskane, orzechy 
prażone, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne 
przetworzone, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki 
arachidowe przetworzone, orzeszki piniowe, przetworzone, 
orzeszki ziemne w polewie miodowej, pasty z owoców, pa-
sty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty 
do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie orzechów, 
pasty warzywne, przekąski na bazie orzechów, przekąski 
na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, suszone owo-
ce, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie 
z mięsa, gotowe produkty z warzyw, mieszanki przekąsek 
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych 
orzechów, mięso, ryby, drób, dziczyzna, mięso suszone, prze-
twory z mięsa, ekstrakty mięsne, mleko, przetwory mleczne, 
jajka, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owo-
ców i orzechów przetworzonych, armaty do żywności, sło-
dycze, słodycze bez cukru, słodycze zawierające owoce, cu-
kier, brązowy cukier, musy (słodycze), czekolada, czekolada 
pitna, czekolada w proszku, czekolada do wyrobów cukierni-
czych i chleba, batony czekoladowe, batony zbożowe i ener-
getyczne, batony spożywcze na bazie zbóż, batony energe-
tyczne na bazie zbóż, batony muesli, batony na bazie czeko-
lady będące zamiennikami posiłków, chipsy [produkty zbo-
żowe], chleb bezglutenowy, cukierki, budynie deserowe, 
budynie deserowe w proszku, kisiele, sosy, sosy ziołowe, sosy 
owocowe, sosy sałatkowe, sosy w proszku, pasty warzywne 
[sosy], przeciery warzywne [sosy], przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), syropy i melasa, syropy smakowe, syropy czekola-
dowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, 
ciastka, ciastka owsiane, ciastka zbożowe, wafle, kawa, kawa 
bezkofeinowa, kapsułki z kawą, substytuty kawy [sztuczna 
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], herbata, ka-
kao, miód, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, płatki śniada-
niowe, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców 
i błonnika, makarony, makarony niskokaloryczne, ryż, ryż ni-
skokaloryczny, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [na bazie 
czekolady], gotowe potrawy na bazie makaronu, pizze [goto-
we], pizze bezglutenowe, przekąski składające się głównie 
z wyrobów cukierniczych, puddingi, słodziki naturalne, na-
poje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla spor-
towców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, na-
poje orzeźwiające, napoje energetyzujące, napoje proteino-
we, napoje warzywne, napoje owocowe, soki owocowe, soki 
warzywne, woda wzbogacona witaminami [napoje].

(210) 547255 (220) 2022 09 16
(731) WTYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczuczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WTYCZKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 15.09.10
(510), (511) 9 Stacje ładowania pojazdów elektrycznych, 
ładowarki samochodowe, Ładowarki sieciowe do urządzeń 
mobilnych, Ładowarki samochodowe do urządzeń mobil-
nych, Złącza do ładowarek do urządzeń mobilnych, Złącza 
ładowania pojazdów elektrycznych, Oprogramowanie kom-
puterowe i oprogramowanie dla urządzeń przenośnych 
do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycz-
nych, Przenośne ładowarki do samochodów elektrycznych, 
Akcesoria do ładowarek samochodów elektrycznych, Prze-
wody, kable do ładowania samochodów elektrycznych, 
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ładowarki do ładowania akumulatorów samochodów elek-
trycznych, Ładowarki do ładowania akumulatorów pojaz-
dów elektrycznych, 35 Usługi w zakresie sprzedaży stacji 
ładowania samochodów elektrycznych, ładowarek do sa-
mochodów elektrycznych, Oprogramowania do zarządza-
nia stacjami ładowania samochodów elektrycznych, Usłu-
gi zarządzania ładowaniem samochodów elektrycznych, 
Zarządzanie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, 
37 Usługi ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, 
Świadczenie usług stacji ładującej w zakresie pojazdów elek-
trycznych, Usługi budowy, montażu, naprawy i przeglądów 
stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje obsługi 
w odniesieniu do konserwacji pojazdów elektrycznych, Do-
radztwo w zakresie ładowarek samochodowych, 42 Doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego do za-
rządzania stacjami ładowania samochodów, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego do zarządzania stacjami 
ładowania samochodów elektrycznych.

(210) 547285 (220) 2022 09 18
(731) SUCHY DOROTA, Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARS

(531) 01.01.03, 01.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02
(510), (511) 9 Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui 
na okulary przeciwsłoneczne, Okulary przeciwsłoneczne, 
Modne okulary przeciwsłoneczne, Przeciwsłoneczne okula-
ry na receptę, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, 
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Odzież.

(210) 547298 (220) 2022 09 16
(731) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK 

SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAURENCJA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 20 Zestaw mebli.

(210) 547304 (220) 2022 09 19
(731) KADŁUCZKA AGNIESZKA LILAC NATURAL 

COSMETICS, Wola Filipowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lilac NATURAL COSMETICS

(531) 05.03.11, 05.03.15, 26.01.03, 26.02.07, 26.11.11, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 3 Środki toaletowe, 35 Usługi handlu detalicz-
nego związane z preparatami do włosów, Usługi handlu 
detalicznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi 
sklepów detalicznych online związane z produktami ko-
smetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami hi-
gienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla ludzi.

(210) 547312 (220) 2022 09 19
(731) GSH Trademarks Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEST BARREL W AN ORIGINAL BLEND OF THE 

FINEST SPIRITS MATURED PATIENTLY MATURED IN 
OAK BARRELS CAREFULLY BLENDED BY MASTERS 
AMUSINGLY RICH AND SMOOTH WITH SWEET 
ROUNDED FINISH BLEND NUMBER: TRIPLE DISTILLED 
OAK BARRELS W SMALL BATCH EDITION

(531) 03.01.02, 03.01.22, 19.01.05, 19.01.25, 24.01.15, 24.01.19, 
24.09.01, 25.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocento-
we [napoje], Alkoholowe (ekstrakty -), Alkoholowe ekstrakty 
owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao 
[likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje al-
koholowe na bazie zbóż, Dżin, Esencje alkoholowe, Gorzkie 
nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, 
Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wi-
śni], Koktajle, Likiery, Miętowy (likier -), Miód pitny, Napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie 
trzciny cukrowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawie-
nie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholo-
we zawierające owoce, Napoje na bazie wina, Piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky, Wino, 
Wódka, Anyż [likier].

(210) 547313 (220) 2022 09 19
(731) MIŚNIAKIEWICZ SEBASTIAN SEOPROFI, Więckowice
(540) (znak słowny)
(540) SEO-PROFI
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobra-
nia na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Kom-
puterowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe opro-
gramowanie do pracy zespołowej [groupware], Komputero-
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we oprogramowanie graficzne, Oprogramowanie, Oprogra-
mowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogra-
mowanie Business Intelligence, Oprogramowanie dla przed-
siębiorstw, Oprogramowanie do analizy danych bizneso-
wych, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Opro-
gramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Opro-
gramowanie do automatyzacji dokumentów, Oprogramo-
wanie do automatycznego odkrywania procesów bizneso-
wych [ABPD], Oprogramowanie do obsługi wiadomości bły-
skawicznych, Oprogramowanie do obsługi sieci VPN [Wirtu-
alna Sieć Prywatna], Oprogramowanie do obsługi rozległych 
sieci [WAN], Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie 
dla serwerów internetowych, Oprogramowanie do pobrania 
z Internetu, Oprogramowanie do planowania zasobów 
przedsiębiorstwa [ERP], Oprogramowanie do planowania, 
Oprogramowanie do poczty elektronicznej i przesyłania 
wiadomości, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowa-
nie do poczty elektronicznej, Oprogramowanie do pracy 
zespołowej, Oprogramowanie do przesyłania wiadomości 
on-line, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowa-
nie do sterowania procesami, Oprogramowanie do techno-
logii biznesowych, Oprogramowanie do telefonów komór-
kowych, Oprogramowanie do udostępniania plików, Opro-
gramowanie do uzyskiwania dostępu do treści, Oprogramo-
wanie do wideokonferencji, Oprogramowanie do zarządza-
nia na miejscu, Oprogramowanie do zarządzania organizacją 
pracy, Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, 
Oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych, 
Oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, Opro-
gramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, Opro-
gramowanie do zarządzania personelem, Oprogramowanie 
komputerowe do kontroli czasu, Oprogramowanie kompu-
terowe do pobrania z Internetu, Oprogramowanie kompute-
rowe [programy], Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie komputerowe do celów biznesowych, Oprogra-
mowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościo-
wych, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie 
komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputero-
wych, Oprogramowanie konferencyjne, Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia 
sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem internetu, 
Oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania 
w chmurze, Oprogramowanie użytkowe do urządzeń bez-
przewodowych, Oprogramowanie użytkowe do telefonów 
komórkowych, Oprogramowanie wspomagające, Oprogra-
mowanie wspomagające podejmowanie decyzji, Platformy 
edytowania zespołowego w czasie rzeczywistym [RTCE] 
[oprogramowanie], Platformy oprogramowania do współ-
pracy [oprogramowanie], Pobieralne oprogramowanie kom-
puterowe do zarządzania informacjami, Programy kompute-
rowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputero-
we do pobrania, Użytkowe programy komputerowe do po-
brania, Programy komputerowe nagrane, Sprzęt komputero-
wy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Urządzenia do prze-
twarzania danych, Urządzenia do rejestrowania czasu i daty, 
Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, 
Urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, Opro-
gramowanie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, 
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwa-
nie danych, Oprogramowanie komputerowe do wyszukiwa-
rek internetowych, Oprogramowanie marketingowe do wy-
szukiwania dla osób trzecich, Oprogramowanie do syste-
mów rezerwacji, 35 Optymalizacja dla wyszukiwarek interne-
towych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, Kompilacja 
statystyk związanych z reklamą, Gromadzenie informacji 

związanych z reklamą, Promowanie [reklama] działalności 
gospodarczej, Reklama, Reklama biznesowych stron inter-
netowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamo-
we, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunika-
cyjne, Reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklama towarów i usług sprzedawców online za po-
średnictwem przewodnika online do przeszukiwania, Re-
klama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w Internecie dla 
osób trzecich, Reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w szczególności Internetu, Udzielanie informacji 
związanych z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia 
marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie wyszukiwania 
danych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, 42 Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym, Badania projektowe związane z oprogra-
mowaniem, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Doradz-
two związane z oprogramowaniem do systemów komuni-
kacyjnych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogra-
mowanie komputerowe (Aktualizacja -), Oprogramowanie 
komputerowe (Instalacje -), Oprogramowanie komputero-
we (Projektowanie -), Oprogramowanie komputerowe (Wy-
pożyczanie -), Usługi pomocy technicznej związane z opro-
gramowaniem komputerowym i aplikacjami, Usługi konsul-
tacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, 
Usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym 
w obszarze handlu elektronicznego, Rozwiązywanie pro-
blemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc 
techniczna], Platformy do sztucznej inteligencji jako opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Zarządzanie projektami 
komputerowymi, Przygotowywanie programów kompute-
rowych do przetwarzania danych, Projektowanie, tworze-
nie i programowanie stron internetowych, Projektowanie 
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projek-
towanie i opracowywanie systemów do wprowadzania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wy-
świetlania danych, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów do przechowywania danych, Projektowanie i opraco-
wywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, 
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, 
Opracowywanie systemów komputerowych, Platforma 
jako usługa [PaaS], Chmura obliczeniowa, Badania i doradz-
two w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo doty-
czące rozwijania systemów komputerowych, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo w sprawach oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania 
zabezpieczającego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
komputerów, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo związane z aktualizacją opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo i konsultacje do-
tyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo 
techniczne związane z zastosowaniem i używaniem opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo techniczne 
związane z instalacją i konserwacją oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów 
komputerowych, Profesjonalne doradztwo w dziedzinie 
komputerów, Profesjonalne doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, Usługi doradcze dotyczące 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze doty-
czące analizy systemów komputerowych, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne zwią-
zane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywa-
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niem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze 
i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury tech-
nologii informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne w za-
kresie technologii informacyjnej, Usługi doradcze i infor-
macyjne związane z integracją systemów komputerowych, 
Usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów in-
formacyjnych, Usługi doradcze w dziedzinie analizy syste-
mów informacyjnych, Usługi doradcze w zakresie oprogra-
mowania, Usługi doradcze w zakresie projektowania syste-
mów komputerowych, Usługi doradztwa informatycznego, 
Usługi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
Usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, Usługi konsul-
tacyjne w zakresie systemów komputerowych, Usługi w za-
kresie doradztwa komputerowego, Usługi w zakresie kon-
sultacji i doradztwa komputerowego, Konsultacje w dzie-
dzinie technologii informacyjnej, Poradnictwo informa-
tyczne, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwa-
rzania w chmurze obliczeniowej, Elektroniczne przechowy-
wanie plików i dokumenty, Przechowywanie danych elek-
tronicznych, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
jako usługi [SaaS], Usługi doradcze i informacyjne dotyczą-
ce wypożyczania oprogramowania komputerowego, Usłu-
gi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub 
oprogramowania komputerowego, Wynajmowanie serwe-
rów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobra-
nia, do użytku w komunikacji, Wypożyczanie oprogramo-
wania do zarządzania bazami danych, Wypożyczanie opro-
gramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użyt-
kowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 
Wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputero-
wego, Wynajem sprzętu i oprogramowania, Wynajem pro-
gramów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Pro-
jektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projek-
towanie i rozwój sprzętu komputerowego, Projektowanie 
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projek-
towanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze-
cich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron interneto-
wych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie sieci 
komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie sys-
temów informatycznych dotyczących zarządzania, Projek-
towanie stron internetowych w celach reklamowych, Two-
rzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trze-
cich, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych 
(stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Usługi dorad-
cze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, 
Usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, 
Usługi projektowania systemów przetwarzania danych, 
Usługi projektowania systemów komputerowych, Monito-
rowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeń-
stwa, Monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub 
naruszeń bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, Usługi programowania kompute-
rowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicz-
nych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa kompu-
terowego w celu ochrony danych, Aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa kom-
puterowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, 
Usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeń-
stwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, Instalacja, aktualizacja i utrzyma-
nie oprogramowania komputerowego, Instalacja i dostoso-

wanie na zamówienie aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogra-
mowania komputerowego, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Powielanie programów komputerowych, 
Badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo związane z pro-
jektowaniem i opracowywaniem programów oprogramo-
wania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania 
komputerowego dla osób trzecich, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramo-
wania, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja syste-
mów oprogramowania komputerowego i baz danych, 
Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie i testowanie oprogramowania, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyj-
nego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do prze-
twarzania w chmurze obliczeniowej, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do zarzą-
dzania bazami danych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elek-
tronicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania do przetwa-
rzania danych, Projektowanie, konserwacja, opracowywa-
nie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 
Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogra-
mowania komputerowego, Tworzenie platform kompute-
rowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie platform kompu-
terowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron 
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i projektowa-
nie indeksów informacji opartych na stronach interneto-
wych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Usługi pod-
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Wy-
najem sprzętu do przetwarzania danych, Doradztwo zwią-
zane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 
do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworze-
niem i projektowaniem stron internetowych, Opracowywa-
nie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, Planowa-
nie, projektowanie i rozwój stron internetowych online 
na rzecz osób trzecich, Projektowanie graficzne w celu 
kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i aktualizacja 
stron głównych i stron internetowych, Projektowanie 
i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, 
Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia 
stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie 
i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, 
Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron interneto-
wych, Projektowanie komputerowych stron internetowych, 
Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Pro-
jektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projek-
towanie stron głównych, Obsługiwanie wyszukiwarek, 
Udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych 
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wy-
szukiwania.

(210) 547318 (220) 2022 09 19
(731) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
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(540) (znak słowny)
(540) Primeau
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Woda, Wody 
mineralne i gazowane, Woda pitna, Woda pitna butelkowa-
na, Woda aromatyzowana, Napoje owocowe i soki owoco-
we, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania 
napojów.

(210) 547319 (220) 2022 09 19
(731) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Bluella
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Woda, Wody 
mineralne i gazowane, Woda pitna, Woda pitna butelkowa-
na, Woda aromatyzowana, Napoje owocowe i soki owoco-
we, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania 
napojów.

(210) 547321 (220) 2022 09 19
(731) SKOMRA ANNA BABY BOX, Mława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABY BOX

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 09.01.10, 26.04.18
(510), (511) 39 Pakowanie prezentów.

(210) 547328 (220) 2022 09 20
(731) SENEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) SENEGIS
(510), (511) 17 Folia z tworzyw sztucznych do celów izo-
lacyjnych, Folia grzewcza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie folii z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie folii z tworzyw sztucz-
nych do celów izolacyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie folii grzewczej, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie folii grzewczej, 37 Montaż folii z tworzyw sztucznych 
do celów izolacyjnych, Montaż folii grzewczej, Konserwacja 
folii z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, Konserwa-
cja folii grzewczej, Montaż i konserwacja instalacji fotowol-
taicznych, Montaż pomp ciepła, Naprawa lub konserwacja 
pomp ciepła.

(210) 547342 (220) 2022 09 20
(731) SZERER MICHAŁ, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wirtualNEWycieczki

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 41 Or-
ganizacja szkoleń, Organizacja wystaw w celach szkolenio-
wych, Organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, 
Prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, 
sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Produkowanie filmów, Przedsta-
wianie filmów, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, 
Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo 
i telewizyjnych, Usługi wypożyczania filmów, Wypożyczanie 
nagranych wcześniej filmów, Prezentowanie programów te-
lewizyjnych, Produkcja edukacyjnych programów telewizyj-
nych, Produkcja programów telewizyjnych do emisji na urzą-
dzeniach mobilnych, Usługi edukacyjne świadczone za po-
średnictwem programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe 
w postaci interaktywnych programów telewizyjnych, Usługi 
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmito-
wanych za pomocą kamery internetowej, Wynajem progra-
mów telewizyjnych, Edukacja online z komputerowej bazy 
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Produkcja 
przedstawień, Organizowanie przedstawień.

(210) 547348 (220) 2022 09 20
(731) GRUPA PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U PIEKARZY pizza & pasta

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 43 Kawiarnie, Cukiernie, Lodziarnie, Jadłodajnie, 
Restauracje, Świadczenie usług gastronomicznych, w tym 
catering oraz bary i budki szybkiej obsługi, Usługi restaura-
cji, bufetów, Usługi sprzedaży potraw na wynos (take-away), 
Zapewnianie posiłków i obsługi na konferencjach i impre-
zach towarzyskich, Oferowanie, pośrednictwo i zapewnianie 
usług wyżywienia.

(210) 547350 (220) 2022 09 20
(731) GRUPA PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) U PIEKARZY pizza & pasta

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 43 Kawiarnie, Cukiernie, Lodziarnie, Jadłodajnie, 
Restauracje, Świadczenie usług gastronomicznych, w tym 
catering oraz bary i budki szybkiej obsługi, Usługi restaura-
cji, bufetów, Usługi sprzedaży potraw na wynos (take-away), 
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Zapewnianie posiłków i obsługi na konferencjach i impre-
zach towarzyskich, Oferowanie, pośrednictwo i zapewnianie 
usług wyżywienia.

(210) 547355 (220) 2022 09 20
(731) KUPIS OLIVIA KULKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KULKAMAN

(531) 26.03.01, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 26.03.10
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Zegary i zegarki.

(210) 547366 (220) 2022 09 20
(731) BUDZYŃSKA ALEKSANDRA FIRMA USŁUGOWA  

PRO LOGOS, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TRIBI Przestrzeń Rozwoju Kompetencji
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Kursy instruktażowe, Kur-
sy korespondencyjne, Kursy samoświadomości [szkolenia], 
Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy i szko-
lenia w zakresie rozwoju osobistego, Kursy i szkolenia w za-
kresie rozwoju zawodowego, Kursy i szkolenia w zakresie 
rozwoju biznesowego, Kursy i szkolenia stacjonarne i online, 
Kursy i szkolenia kompetencyjne, Kursy i szkolenia oferowa-
ne za pomocą platformy online, Kursy i szkolenia oferowane 
w modelu subskrypcyjnym, Szkolenia edukacyjne, Skompu-
teryzowane szkolenia, Nauczanie i szkolenia, Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji 
grup wsparcia dla rodziców, Prowadzenie seminariów szko-
leniowych związanych z zarządzaniem czasem, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządza-
niem czasem, Doradztwo zawodowe, Doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, Coaching, Doradztwo w zakresie szko-
leń, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi 
trenerskie, Usługi trenerów osobistych, Trening rozwoju oso-
bistego, zawodowego i biznesowego.

(210) 547378 (220) 2022 09 21
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYCLO3NOVA

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Zioła 
lecznicze, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne, Zioła lecznicze suszone lub zakon-
serwowane.

(210) 547379 (220) 2022 09 20
(731) SEPORA TRADING LTD, Larnaka, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNGO STOP+ REGENERATING CREAM

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.19, 24.13.01
(510), (511) 5 Lecznicze kremy stosowane w schorzeniach 
grzybiczych, Lecznicze maści stosowane w schorzeniach 
grzybiczych, Lecznicze maści przeciwgrzybiczne, Lecznicze 
kremy przeciwgrzybiczne, środki sanitarne do celów me-
dycznych, Preparaty do celów farmaceutycznych, preparaty 
do celów medycznych, 35 Sprzedaż za pośrednictwem ra-
dia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurto-
wych środków leczniczych.

(210) 547385 (220) 2022 09 20
(731) RODŹ ARTUR ADIAMO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADIAMO WE LOVE DIAMONDS

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Agaty, akcesoria do biżuterii, akcesoria do wy-
robu biżuterii, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamie-
ni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szla-
chetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria 
dla dzieci, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria fanta-
zyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, bi-
żuteria szlachetna, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, 
biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wy-
konana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali 
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, 
biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wy-
tworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, 
biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kryształu, 
biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej 
próby, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki (bi-
żuteria), bransoletki charytatywne, bransoletki z haftowanej 
tkaniny (biżuteria), bransoletki na kostkę, bransoletki pozła-
cane, bransoletki z metali szlachetnych, bransolety, branso-
lety obręcze, breloczki do kluczy, breloczki do kluczy jako 
biżuteria (ozdoby), breloczki do kluczy wykonane z metali 
szlachetnych, broszki (biżuteria), broszki ozdobne (biżuteria), 
broszki pokryte zlotem (biżuteria), charmsy, cyrkonia, części 
i akcesoria do biżuterii, diadem, diamenty, drut zloty, druciki 
z metali szlachetnych (biżuteria), fantazyjna biżuteria, gagat 
nieprzetworzony lub półprzetworzony, iryd, jadeit (biżute-
ria), kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, 
kamienie szlachetne i półszlachetne, kamienie szlachetne 
(klejnoty), kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne 
i ich imitacje, kasetki na biżuterię (szkatułki), kasety do pre-



Nr  ZT43/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 47

zentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, kolczyki do uszu, 
kolczyki-koło, kolczyki pozłacane, kolczyki wiszące, koraliki 
do wyrobu biżuterii, krzyżyki (biżuteria), łańcuszki (biżuteria), 
łańcuszki jubilerskie, medale, medalion (biżuteria), monety, 
naszyjniki, naszyjniki (biżuteria), naszyjniki z metali szlachet-
nych, nici z metali szlachetnych (biżuteria), nici ze srebra (bi-
żuteria), obrączki ślubne, oliwin (kamienie szlachetne), oliwin 
(peridot), opal, oprawy będące częścią biżuterii, oszlifowa-
ne diamenty, ozdoby (biżuteria), ozdoby do uszu w postaci 
biżuterii, pallad, pallad i jego stopy, perły, perły (biżuteria), 
perły hodowlane, perły naturalne, perły sztuczne, perydot, 
pierścionki, pierścionki (biżuteria), pierścionki (biżuteria) 
z metali szlachetnych, pierścionki pozłacane, pierścionki 
w całości z drogich kamieni, pierścionki (wyroby jubilerskie), 
pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote, platyna, platyna 
i jej stopy, pozłacane naszyjniki pudełka na biżuterię i pudeł-
kana zegarki rod, różańce, rubin, spinel, spinki do krawatów, 
spinki do mankietów, srebrne bransoletki, srebrne kolczyki, 
srebrne pierścionki, srebro, sygnety, szafiry, szmaragdy, szpil-
ki (biżuteria), szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, tanzanit 
będący kamieniem szlachetnym, topaz, turmaliny, wisiorki, 
wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, 
wyroby jubilerskie (biżuteria), wyroby jubilerskie dla zwierząt, 
wyroby jubilerskie z perłami, zapięcia do biżuterii, zapięcia 
do naszyjników, zawieszki, zawieszki do bransoletek, za-
wieszki do naszyjników, złote bransoletki, złote kolczyki, złote 
łańcuszki, złote łańcuszki kwadratowe, złote naszyjniki, złoto, 
złoto i jego stopy.

(210) 547386 (220) 2022 09 20
(731) RODŹ ARTUR ADIAMO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADIAMO

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Agaty, akcesoria do biżuterii, akcesoria do wy-
robu biżuterii, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamie-
ni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z metali szla-
chetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria 
dla dzieci, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria fanta-
zyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria platynowa, bi-
żuteria szlachetna, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, 
biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wy-
konana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali 
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, 
biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wy-
tworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, 
biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kryształu, 
biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej 
próby, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki (bi-
żuteria), bransoletki charytatywne, bransoletki z haftowanej 
tkaniny (biżuteria), bransoletki na kostkę, bransoletki pozła-
cane, bransoletki z metali szlachetnych, bransolety, branso-
lety obręcze, breloczki do kluczy, breloczki do kluczy jako 
biżuteria (ozdoby), breloczki do kluczy wykonane z metali 
szlachetnych, broszki (biżuteria), broszki ozdobne (biżuteria), 
broszki pokryte zlotem (biżuteria), charmsy, cyrkonia, części 
i akcesoria do biżuterii, diadem, diamenty, drut zloty, druciki 
z metali szlachetnych (biżuteria), fantazyjna biżuteria, gagat 
nieprzetworzony lub półprzetworzony, iryd, jadeit (biżute-
ria), kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, 
kamienie szlachetne i półszlachetne, kamienie szlachetne 
(klejnoty), kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne 

i ich imitacje, kasetki na biżuterię (szkatułki), kasety do pre-
zentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, kolczyki do uszu, 
kolczyki-koło, kolczyki pozłacane, kolczyki wiszące, koraliki 
do wyrobu biżuterii, krzyżyki (biżuteria), łańcuszki (biżuteria), 
łańcuszki jubilerskie, medale, medalion (biżuteria), monety, 
naszyjniki, naszyjniki (biżuteria), naszyjniki z metali szlachet-
nych, nici z metali szlachetnych (biżuteria), nici ze srebra (bi-
żuteria), obrączki ślubne, oliwin (kamienie szlachetne), oliwin 
(peridot), opal, oprawy będące częścią biżuterii, oszlifowa-
ne diamenty, ozdoby (biżuteria), ozdoby do uszu w postaci 
biżuterii, pallad, pallad i jego stopy, perły, perły (biżuteria), 
perły hodowlane, perły naturalne, perły sztuczne, perydot, 
pierścionki, pierścionki (biżuteria), pierścionki (biżuteria) 
z metali szlachetnych, pierścionki pozłacane, pierścionki 
w całości z drogich kamieni, pierścionki (wyroby jubilerskie), 
pierścionki zaręczynowe, pierścionki złote, platyna, platyna 
i jej stopy, pozłacane naszyjniki pudełka na biżuterię i pudeł-
kana zegarki rod, różańce, rubin, spinel, spinki do krawatów, 
spinki do mankietów, srebrne bransoletki, srebrne kolczyki, 
srebrne pierścionki, srebro, sygnety, szafiry, szmaragdy, szpil-
ki (biżuteria), szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, tanzanit 
będący kamieniem szlachetnym, topaz, turmaliny, wisiorki, 
wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, 
wyroby jubilerskie (biżuteria), wyroby jubilerskie dla zwierząt, 
wyroby jubilerskie z perłami, zapięcia do biżuterii, zapięcia 
do naszyjników, zawieszki, zawieszki do bransoletek, za-
wieszki do naszyjników, złote bransoletki, złote kolczyki, złote 
łańcuszki, złote łańcuszki kwadratowe, złote naszyjniki, złoto, 
złoto i jego stopy.

(210) 547387 (220) 2022 09 20
(731) DARCHEM COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALL

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 3 Płyn do mycia naczyń, Płyny do czyszczenia, 
Płyny do mycia, Płyny do szorowania, Mydło w płynie do my-
cia naczyń, Płynne detergenty do zmywarek, Preparaty 
do prania, Płyny do prania, Płyny do prania chemicznego, 
Środki zmiękczające do prania, Środki do prania tkanin, Od-
kamieniacze do użytku domowego, Preparaty do udrażnia-
nia rur, Produkty do udrażniania odpływów i zlewów, Środki 
do czyszczenia toalet, Żele do mycia toalet, Wybielacze, Pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania, Detergenty do użytku 
domowego, Preparaty czyszczące do czyszczenia rur kana-
lizacyjnych, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku 
domowego, Preparaty myjące, Preparaty wybielające, Środki 
czyszczące, Środki do zmywania naczyń, Środki nadające po-
łysk do czyszczenia okien, Żrące środki czyszczące, 16 Ręcz-
niki papierowe do czyszczenia, Ręczniki papierowe.

(210) 547393 (220) 2022 09 20
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) DOZ PRODUCT GASTIMIN
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Preparaty farmaceutyczne.

(210) 547397 (220) 2022 09 20
(731) RODŹ ARTUR ADIAMO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADIAMO

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Agaty, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria 
do wyrobu biżuterii, Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami 
z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali 
szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Bi-
żuteria dla dzieci, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria 
fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria platynowa, 
Biżuteria szlachetna, Biżuteria wykonana z hodowlanych pe-
reł, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria 
wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana z me-
tali szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali nieszlachet-
nych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, 
Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z kryształu, 
Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze srebra wysokiej 
próby, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Bransoletki (bi-
żuteria), Bransoletki charytatywne, Bransoletki z haftowanej 
tkaniny (biżuteria), Bransoletki na kostkę, Bransoletki pozła-
cane, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransolety, Branso-
lety obręcze, Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy jako 
biżuteria (ozdoby), Breloczki do kluczy wykonane z metali 
szlachetnych, Broszki (biżuteria), Broszki ozdobne (biżuteria), 
Broszki pokryte zlotem (biżuteria), Charmsy, Cyrkonia, Części 
i akcesoria do biżuterii, Diadem, Diamenty, Drut złoty, Druciki 
z metali szlachetnych (biżuteria), Fantazyjna biżuteria, Gagat 
nieprzetworzony lub półprzetworzony, Iryd, Jadeit (biżute-
ria), Kaboszony, Kamienie jubilerskie, Kamienie półszlachet-
ne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachet-
ne (klejnoty), Kamienie szlachetne, Perły, Metale szlachetne 
i ich imitacje, Kasetki na biżuterię (szkatułki), Kasety do pre-
zentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki, Kolczyki do uszu, 
Kolczyki-koło, Kolczyki pozłacane, Kolczyki wiszące, Koraliki 
do wyrobu biżuterii, Krzyżyki (biżuteria), Łańcuszki (biżuteria), 
Łańcuszki jubilerskie, Medale, Medalion (biżuteria), Monety, 
Naszyjniki, Naszyjniki (biżuteria), Naszyjniki z metali szla-
chetnych, Nici z metali szlachetnych (biżuteria), Nici ze sre-
bra (biżuteria), Obrączki ślubne, Oliwin (kamienie szlachet-
ne), Oliwin (peridot), Opal, Oprawy będące częścią biżuterii, 
Oszlifowane diamenty, Ozdoby (biżuteria), Ozdoby do uszu 
w postaci biżuterii, Pallad, Pallad i jego stopy, Perły, Perły (bi-
żuteria), Perły hodowlane, Perły naturalne, Perły sztuczne, 
Perydot, Pierścionki, Pierścionki (biżuteria), Pierścionki (biżu-
teria) z metali szlachetnych, Pierścionki pozłacane, Pierścionki 
w całości z drogich kamieni, Pierścionki (wyroby jubilerskie), 
Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki złote, Platyna, Platyna 
i jej stopy, Pozłacane naszyjniki, Pudełka na biżuterię i pudeł-
ka na zegarki, Rod, Różance, Rubin, Spinel, Spinki do krawa-
tów, Spinki do mankietów, Srebrne bransoletki, Srebrne kol-
czyki, Srebrne pierścionki, Srebro, Sygnety, Szafiry, Szmarag-
dy, Szpilki (biżuteria), Szpilki do krawatów, Szpilki ozdobne, 
Tanzanit będący kamieniem szlachetnym, Topaz, Turmaliny, 
Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby biżuteryjne, Wyroby 
jubilerskie, Wyroby jubilerskie (biżuteria), Wyroby jubilerskie 
dla zwierząt, Wyroby jubilerskie z perłami, Zapięcia do biżu-

terii, Zapięcia do naszyjników, Zawieszki, Zawieszki do bran-
soletek, Zawieszki do naszyjników, Złote bransoletki, Złote 
kolczyki, Złote łańcuszki, Złote łańcuszki kwadratowe, Złote 
naszyjniki, Złoto, Złoto i jego stopy.

(210) 547398 (220) 2022 09 20
(731) RODŹ ARTUR ADIAMO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADIAMO WE LOVE DIAMONDS

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Agaty, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria 
do wyrobu biżuterii, Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami 
z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali 
szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Bi-
żuteria dla dzieci, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria 
fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria platynowa, 
Biżuteria szlachetna, Biżuteria wykonana z hodowlanych pe-
reł, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria 
wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana z me-
tali szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali nieszlachet-
nych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, 
Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z kryształu, 
Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze srebra wysokiej 
próby, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Bransoletki (bi-
żuteria), Bransoletki charytatywne, Bransoletki z haftowanej 
tkaniny (biżuteria), Bransoletki na kostkę, Bransoletki pozła-
cane, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransolety, Branso-
lety obręcze, Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy jako 
biżuteria (ozdoby), Breloczki do kluczy wykonane z metali 
szlachetnych, Broszki (biżuteria), Broszki ozdobne (biżuteria), 
Broszki pokryte zlotem (biżuteria), Charmsy, Cyrkonia, Części 
i akcesoria do biżuterii, Diadem, Diamenty, Drut złoty, Druciki 
z metali szlachetnych (biżuteria), Fantazyjna biżuteria, Gagat 
nieprzetworzony lub półprzetworzony, Iryd, Jadeit (biżute-
ria), Kaboszony, Kamienie jubilerskie, Kamienie półszlachet-
ne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachet-
ne (klejnoty), Kamienie szlachetne, Perły, Metale szlachetne 
i ich imitacje, Kasetki na biżuterię (szkatułki), Kasety do pre-
zentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki, Kolczyki do uszu, 
Kolczyki-koło, Kolczyki pozłacane, Kolczyki wiszące, Koraliki 
do wyrobu biżuterii, Krzyżyki (biżuteria), Łańcuszki (biżuteria), 
Łańcuszki jubilerskie, Medale, Medalion (biżuteria), Monety, 
Naszyjniki, Naszyjniki (biżuteria), Naszyjniki z metali szla-
chetnych, Nici z metali szlachetnych (biżuteria), Nici ze sre-
bra (biżuteria), Obrączki ślubne, Oliwin (kamienie szlachet-
ne), Oliwin (peridot), Opal, Oprawy będące częścią biżuterii, 
Oszlifowane diamenty, Ozdoby (biżuteria), Ozdoby do uszu 
w postaci biżuterii, Pallad, Pallad i jego stopy, Perły, Perły (bi-
żuteria), Perły hodowlane, Perły naturalne, Perły sztuczne, 
Perydot, Pierścionki, Pierścionki (biżuteria), Pierścionki (biżu-
teria) z metali szlachetnych, Pierścionki pozłacane, Pierścionki 
w całości z drogich kamieni, Pierścionki (wyroby jubilerskie), 
Pierścionki zaręczynowe, Pierścionki złote, Platyna, Platyna 
i jej stopy, Pozłacane naszyjniki, Pudełka na biżuterię i pudeł-
ka na zegarki, Rod, Różance, Rubin, Spinel, Spinki do krawa-
tów, Spinki do mankietów, Srebrne bransoletki, Srebrne kol-
czyki, Srebrne pierścionki, Srebro, Sygnety, Szafiry, Szmarag-
dy, Szpilki (biżuteria), Szpilki do krawatów, Szpilki ozdobne, 
Tanzanit będący kamieniem szlachetnym, Topaz, Turmaliny, 
Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby biżuteryjne, Wyroby 
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jubilerskie, Wyroby jubilerskie (biżuteria), Wyroby jubilerskie 
dla zwierząt, Wyroby jubilerskie z perłami, Zapięcia do biżu-
terii, Zapięcia do naszyjników, Zawieszki, Zawieszki do bran-
soletek, Zawieszki do naszyjników, Złote bransoletki, Złote 
kolczyki, Złote łańcuszki, Złote łańcuszki kwadratowe, Złote 
naszyjniki, Złoto, Złoto i jego stopy.

(210) 547404 (220) 2022 09 21
(731) WIZYTER PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wizyter

(531) 20.07.01, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi marketingowe, 
Usługi doradztwa biznesowego.

(210) 547406 (220) 2022 09 21
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) HISTIN
(510), (511) 5 Produkty lecznicze o działaniu przeciwhista-
minowym.

(210) 547420 (220) 2022 09 22
(731) PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Brofestill
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.

(210) 547494 (220) 2022 09 25
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVDOM Na dziś, na zawsze!

(531) 24.15.17, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i in-
formacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie 
i grupowanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów 
w warunkach pozwalających nabywcom wygodnie je oglą-
dać i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi 
i wyposażenia wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu nie-
ruchomościami, Doradztwo dotyczące organizowania i za-
rządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, 36 Usługi 
w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, usługi 
w zakresie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomo-
ści oraz ich wyceny, finansowanie projektów deweloperskich 
oraz inwestycji budowlanych, Tworzenie i pozyskiwanie ka-
pitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod 
inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów 
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań i powierzch-
ni handlowych, zarządzanie i administrowanie budynkami, 
37 Usługi budowlane, Usługi w zakresie remontów budyn-
ków, Usługi konserwacji budynków, Usługi instalacji budow-
lanych, Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego i burzące-

go, Przygotowywanie terenów pod budowę i zarządzanie 
nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 39 Usługi 
w zakresie transportu i wynajmu środków transportu, wy-
najem garaży i miejsc parkingowych, usługi magazynowe 
i wynajem powierzchni magazynowych, 42 Usługi w zakre-
sie projektowania urbanistycznego, architektonicznego i bu-
dowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi projektowania 
i wyposażania wnętrz budynków, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami.

(210) 547514 (220) 2022 09 23
(731) PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA

(531) 26.11.12, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
36 Wynajem powierzchni biurowej, Organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, Zarządzenie nieruchomością, 37 Bu-
downictwo, Konsultacje budowlane, Usługi doradztwa bu-
dowlanego, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych 
zasilanych energią słoneczną, Instalacja systemów paneli 
słonecznych zasilanych energią słoneczną.

(210) 547519 (220) 2022 09 23
(731) PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PBM Południe
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
36 Wynajem powierzchni biurowej, Organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, Zarządzenie nieruchomością, 37 Bu-
downictwo, Konsultacje budowlane, Usługi doradztwa bu-
dowlanego, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych 
zasilanych energią słoneczną, Instalacja systemów paneli 
słonecznych zasilanych energią słoneczną.

(210) 547548 (220) 2022 09 26
(731) KORNATOVSKA DARYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Voguella
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, Mi-
neralne dodatki do żywności, Witaminy zioła lecznicze, Wy-
roby farmaceutyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Leki, 
Wywary do celów farmaceutycznych, Herbaty lecznicze, 
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze wyciągi ziołowe, Lecz-
nicze ekstrakty ziołowe, Farmaceutyki i naturalne środki lecz-
nicze, Preparaty diagnostyczne, Środki dezynfekcyjne i anty-
septyczne, Substancje chłonne do higieny osobistej, Prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Balsamy do celów 
medycznych, Preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 
leczniczych, Środki medyczne przeciw poceniu się, Płyny 
do przemywania oczu, Sole kąpielowe do celów leczniczych, 
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Pomadki do celów leczniczych, Preparaty do usuwania grzy-
bicy, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Preparaty 
medyczne do odchudzania, Preparaty i artykuły dentystycz-
ne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 10 Aparaty 
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Odzież, nakrycia 
głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, 
Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przeno-
szenia pacjentów, Urządzenia ułatwiające przemieszczanie 
się, Baseny sanitarne, Wózki pielęgniarskie przystosowane 
do przewożenia lekarstw dawkowanych pacjentom, Wózki 
na kółkach przystosowane do użytku jako pomoc w chodze-
niu, Sprzęt i instrumenty diagnostyczne i medyczne do ob-
róbki próbek biologicznych, mikrobiologicznych i chemicz-
nych, do celów medycznych i weterynaryjnych, Urządzenia 
do diagnostyki, badania i kontroli, Narzędzia do diagnostyki 
medycznej, Pojemniki do transportu próbek zawierających 
żywe komórki ludzkie, Urządzenia do pobierania i przecho-
wywania próbek biologicznych i chemicznych do celów 
medycznych, Jednorazowe urządzenia do pobierania i prze-
chowywania próbek biologicznych i chemicznych do celów 
medycznych, Wymazówki do pobierania próbek diagno-
stycznych do celów medycznych, Pojemniki do transportu 
próbek diagnostycznych do celów medycznych, Urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia do ćwiczeń do ce-
lów medyczno-rehabilitacyjnych, Urządzenia do masażu, 
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Protezy 
i sztuczne implanty, Aparaty do ochrony słuchu.

(210) 547558 (220) 2022 09 26
(731) OTOLOKAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) otoLokal CENTRUM NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.04.01, 26.11.09, 26.03.23, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Analiza marketingowa nieruchomości, Reklamowa-
nie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, 
Usługi wynajmu mieszkań, Wynajem mieszkań, Usługi znaj-
dowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszka-
nie], Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami, Usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące wyceny nie-
ruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Pla-
nowanie inwestycji w nieruchomości, Doradztwo dotyczą-
ce inwestowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe 
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 
Agencje nieruchomości, Administrowanie nieruchomo-
ściami, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi 
na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, 
Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomo-
ści, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], 
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena nie-

ruchomości, Planowanie finansów w zakresie nieruchomo-
ści, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących 
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzie-
lanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi dorad-
cze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi do-
radztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi 
finansowania zakupu nieruchomości, Usługi nabywania nie-
ruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, 
Wycena nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], 
Wynajem nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzeda-
ży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprze-
dażą ziemi, 37 Remont nieruchomości, Remontowanie bu-
dynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, 
Usługi doradcze w zakresie remontów budynków, Usługi 
w zakresie remontów budynków, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komer-
cyjnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Bu-
downictwo mieszkaniowe, Doradztwo dotyczące budow-
nictwa mieszkalnego i budynków, Naprawa i konserwacja 
budynków mieszkalnych, Instalowanie osprzętu i akcesoriów 
w pomieszczeniach mieszkalnych, Konstruowanie budyn-
ków mieszkalnych i handlowych, Usługi budowlane w za-
kresie budynków mieszkalnych, Usługi odnawiania mieszkań, 
Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Usługi doradcze do-
tyczące renowacji nieruchomości, Konsultacje budowlane, 
Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Nadzór bu-
dowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii 
wodno-lądowej, Nadzór budowlany na miejscu, Nadzór nad 
robotami budowlanymi, Usługi budowlane, Usługi budowla-
ne i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, 
Usługi doradztwa budowlanego, Usługi generalnych wyko-
nawców budowlanych, Budowa ścian działowych we wnę-
trzach, Odnawianie wnętrz budynków, Wyposażanie wnętrz 
biur, Budowanie nieruchomości, Konserwacja nieruchomo-
ści, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów do-
tyczących nieruchomości, 41 Szkolenia w dziedzinie zarzą-
dzania nieruchomościami, Szkolenia w dziedzinie biznesu, 
Szkolenia w zakresie projektowania, Szkolenia w zakresie 
umiejętności biznesowych, Usługi szkolenia w dziedzinie 
zarządzania, 42 Usługi projektowe dotyczące nieruchomości 
mieszkalnych, Projektowanie architektoniczne, Projektowa-
nie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie bu-
dowlane, Projektowanie budynków, Projektowanie dekoracji 
wnętrz, Projektowanie domów, Projektowanie przestrzeni 
biurowych, Projektowanie rozmieszczenia biur, Projekto-
wanie umeblowania, Projektowanie wnętrz komercyjnych, 
Projektowanie wnętrz budynków, Usługi doradcze związane 
z projektowaniem budynków, Usługi doradztwa techniczne-
go w zakresie inżynierii budowlanej, Doradztwo w zakresie 
dekoracji wnętrz, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania 
wnętrz, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz 
budynków, Usługi architektury wnętrz, Usługi doradcze w za-
kresie projektowania wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące 
harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projek-
towania wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące łączenia ko-
lorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, 
Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Oglę-
dziny nieruchomości, Usługi projektowe związane z nieru-
chomościami.
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(210) 547580 (220) 2022 09 27
(731) STAWOWY AGNIESZKA OPTILUX, Stryszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OOX

(531) 16.03.13, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 Aparaty fotograficzne, Obiektywy fotogra-
ficzne, Soczewki do astrofotografii, Binokle, Etui na binokle, 
Lampy błyskowe do fotografii, Żarówki do lamp błysko-
wych fotograficznych, Celowniki aparatów fotograficznych, 
Lampy do ciemni fotograficznych, Ciemniowe nośniki płyt 
fotograficznych, Ekrany fotograficzne, Ekrany projekcyjne, 
Etui na okulary, Etui na pince-nez, Aparaty do cięcia filmów, 
Błony filmowe, Filtry fotograficzne, Futerały na przyrządy 
i aparaturę fotograficzną, Ociekacze do suszenia prac foto-
graficznych, Statywy do aparatów fotograficznych, Suszarki 
do klisz, Urządzenia do nabłyszczania i satynowania odbitek 
fotograficznych, Kamery filmowe, Kamery wideo zespolo-
ne z magnetofonem, Szkła kontaktowe, Szkła korekcyjne, 
Kuwety fotograficzne, Lornetki, Lunety, Alidady do lunet, 
Lupy, Lusterka optyczne, Światłomierze do fotografii, Osłony 
przeciwsłoneczne obiektywów, Okulary ochronne do upra-
wiania sportu, Artykuły do wyrobu okularów, Łańcuszki 
do okularów, Oprawki do okularów, Oprawki do pince-nez, 
Sznurki do okularów, Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, 
Okulary przeciwoślepieniowe, Soczewki optyczne, Pojem-
niki na szkła kontaktowe, Pryzmaty optyczne, Modne oku-
lary, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Okulary 3D, 
Okulary antyrefleksyjne, Okulary dla dzieci, Okulary dla rowe-
rzystów, Okulary do czytania, Okulary do makijażu, Okulary 
korekcyjne, Okulary optyczne, Szkła przeciwsłoneczne nakła-
dane na okulary, Woreczki na okulary, Przeciwsłoneczne oku-
lary na receptę, 35 Usługi prowadzenia sklepów i hurtowni 
z artykułami farmaceutycznymi, medycznymi i ortopedycz-
nymi, Usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z artykułami 
optycznymi, fotograficznymi oraz precyzyjnymi, Usługi pro-
wadzenia sklepów i hurtowni z artykułami użytku domowe-
go i osobistego, Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów 
optycznych i okulistycznych w salonie optycznym, 44 Usługi 
optyczne, Pomoc medyczna w zakresie usług optycznych 
oraz okulistycznych, Prowadzenie salonów optycznych, 
Diagnozowanie i badanie wzroku, Usługi kosmetyki okuli-
stycznej, Usługi optometryczne i ortoptyczne, Doradztwo 
w zakresie profilaktyki okulistycznej, Doradztwo w zakresie 
doboru okularów, Doraźna pomoc okulistyczna.

(210) 547581 (220) 2022 09 27
(731) STAWOWY AGNIESZKA OPTILUX, Stryszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OOPTILUX AGNIESZKA STAWOWY

(531) 16.03.13, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 Aparaty fotograficzne, Obiektywy fotogra-
ficzne, Soczewki do astrofotografii, Binokle, Etui na binokle, 
Lampy błyskowe do fotografii, Żarówki do lamp błysko-
wych fotograficznych, Celowniki aparatów fotograficznych, 
Lampy do ciemni fotograficznych, Ciemniowe nośniki płyt 
fotograficznych, Ekrany fotograficzne, Ekrany projekcyjne, 
Etui na okulary, Etui na pince-nez, Aparaty do cięcia filmów, 
Błony filmowe, Filtry fotograficzne, Futerały na przyrządy 
i aparaturę fotograficzną, Ociekacze do suszenia prac foto-
graficznych, Statywy do aparatów fotograficznych, Suszarki 
do klisz, Urządzenia do nabłyszczania i satynowania odbitek 
fotograficznych, Kamery filmowe, Kamery wideo zespolo-
ne z magnetofonem, Szkła kontaktowe, Szkła korekcyjne, 
Kuwety fotograficzne, Lornetki, Lunety, Alidady do lunet, 
Lupy, Lusterka optyczne, Światłomierze do fotografii, Osłony 
przeciwsłoneczne obiektywów, Okulary ochronne do upra-
wiania sportu, Artykuły do wyrobu okularów, Łańcuszki 
do okularów, Oprawki do okularów, Oprawki do pince-nez, 
Sznurki do okularów, Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, 
Okulary przeciwoślepieniowe, Soczewki optyczne, Pojem-
niki na szkła kontaktowe, Pryzmaty optyczne, Modne oku-
lary, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Okulary 3D, 
Okulary antyrefleksyjne, Okulary dla dzieci, Okulary dla rowe-
rzystów, Okulary do czytania, Okulary do makijażu, Okulary 
korekcyjne, Okulary optyczne, Szkła przeciwsłoneczne nakła-
dane na okulary, Woreczki na okulary, Przeciwsłoneczne oku-
lary na receptę, 35 Usługi prowadzenia sklepów i hurtowni 
z artykułami farmaceutycznymi, medycznymi i ortopedycz-
nymi, Usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z artykułami 
optycznymi, fotograficznymi oraz precyzyjnymi, Usługi pro-
wadzenia sklepów i hurtowni z artykułami użytku domowe-
go i osobistego, Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów 
optycznych i okulistycznych w salonie optycznym, 44 Usługi 
optyczne, Pomoc medyczna w zakresie usług optycznych 
oraz okulistycznych, Prowadzenie salonów optycznych, 
Diagnozowanie i badanie wzroku, Usługi kosmetyki okuli-
stycznej, Usługi optometryczne i ortoptyczne, Doradztwo 
w zakresie profilaktyki okulistycznej, Doradztwo w zakresie 
doboru okularów, Doraźna pomoc okulistyczna.

(210) 547585 (220) 2022 09 27
(731) EXPRESS HOUSE KURZAWA DĄBROWSKI 

SMALKOWSKI SZUBZDA SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPRESS HOUSE

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieru-
chomościami, Administrowanie nieruchomościami, Zarzą-
dzanie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nierucho-
mości, Wynajem nieruchomości, Wycena nieruchomości, 
Doradztwo finansowe w zakresie nieruchomości.

(210) 547596 (220) 2018 11 14
(731) V4 Holding, a.s., Czadca, SK
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V4 Account ACCOUNTING SERVICES

(531) 26.04.01, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Księgowość, Rachunkowość, księgowość 
i audyt, Rachunkowość bilansowa, Rachunkowość zarządcza, 
Obliczenie kosztów, Usługi księgowe i rachunkowe, Plano-
wanie podatkowe [rachunkowość], Rachunkowość kompu-
terowa, Rachunkowość na rzecz osób trzecich, Przygotowy-
wanie rozliczeń podatkowych [rachunków], Usługi doradcze 
w zakresie rachunkowości biznesowej, Sporządzanie bilan-
sów, Doradztwo biznesowe w zakresie rachunkowości, Do-
radztwo w zakresie rachunkowości podatkowej, Doradztwo 
księgowe związane z podatkami, Doradztwo księgowe zwią-
zane z przygotowaniem podatkowym, Usługi rachunkowe 
dotyczące fuzji i przejęć, Usługi doradcze w zakresie zwrotu 
podatku [rachunkowość], Doradztwo i informacje dotyczące 
rachunkowości, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
rachunkowości.

(210) 547597 (220) 2022 09 28
(731) CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kiełpin
(540) (znak słowny)
(540) DAREXIL
(510), (511) 5 Leki dla ludzi.

(210) 547599 (220) 2022 09 28
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) Hitaxa Junior
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do sto-
sowania u ludzi, Preparaty farmaceutyczne do leczenia aler-
gii, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania alergiom, 
Suplementy diety.

(210) 547603 (220) 2022 09 27
(731) SIMPLEBLW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSWAJAM JEDZENIE

(531) 02.09.14, 11.03.18, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.17, 
29.01.13

(510), (511) 41 Edukacja z zakresu żywienia ludzi oraz psy-
chodietetyki.

(210) 547605 (220) 2022 09 28
(731) DOBROVITA JUNIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzyków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRO NATURY

(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08, 05.01.05
(510), (511) 32 Soki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z sokami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sokami.

(210) 547606 (220) 2022 09 27
(731) SIMPLEBLW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSWAJAM JEDZENIE

(531) 02.09.14, 11.03.18, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja z zakresu żywienia ludzi oraz psy-
chodietetyki.

(210) 547611 (220) 2022 09 27
(731) LORENC PIOTR, Ochla
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TrafficAds

(531) 26.01.06, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Re-
klama zewnętrzna.

(210) 547616 (220) 2022 09 27
(731) PECTORE-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODNESPRAWY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11
(510), (511) 41 Wydawanie gazety, Publikacja prac nauko-
wych, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, 
Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie elektronicz-
nych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
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komputerowej, Publikowanie czasopism internetowych, 
Multimedialne wydania gazet, Publikacja gazet elektronicz-
nie online.

(210) 547617 (220) 2022 09 27
(731) CHODUBSKI JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE SONCAS, Połczyn-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SONCAS

(531) 29.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 26.13.25, 27.05.22
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, Szyby stosowane w budownictwie, Tera-
kota [materiał budowlany], Tuf wapienny, Wapno, Zaprawa 
murarska, Zbiorniki murowane, Żużel [materiał budowlany], 
Żwir, Gips [materiał budowlany], Zaprawa murarska, Zaprawa 
ogniotrwała, Zaprawa w płytach, Zaprawa wiążąca do celów 
budowlanych, Zaprawa cementowa do zastosowania w bu-
downictwie, 37 Malowanie, Montaż rusztowań, Murarstwo, 
Nadzór budowlany, Rozbiórka budynków, Tapetowanie, 
Uszczelnianie budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Betonowanie, Budowa budyn-
ków na zamówienie, Budowa budynków mieszkalnych i ko-
mercyjnych, Budowa fundamentów, Budowa ścian, Budo-
wanie domów, Izolacja ścian zewnętrznych, Izolacja dachów, 
Tapetowanie, 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, Wynajem wakacyjnych miejsc 
noclegowych.

(210) 547621 (220) 2022 09 28
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TULIJA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Ko-
smetyki w formie past, Lotiony do celów kosmetycznych, 
Peelingi do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, 
Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, 
Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aero-
zolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające 
zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Prepara-
ty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chustecz-
ki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depi-
lacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stoso-
wane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 
5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty 
lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witami-
nowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające orga-
nizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne 
środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów 
medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty 
biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Pro-
dukty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceu-

tyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, 
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, 
Chirurgiczne opatrunki gipsowe, Materiały opatrunkowe, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, 
Produkty weterynaryjne, Odczynniki chemiczne do celów 
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty me-
dyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 
Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla 
niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrzą-
dy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortope-
dyczne, Smoczki dziecięce, Poduszki do celów leczniczych, 
Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia we-
terynaryjne, Bandaże elastyczne.

(210) 547622 (220) 2022 09 27
(731) GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
(540) (znak słowny)
(540) BOTANA
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej.

(210) 547623 (220) 2022 09 27
(731) VOTUM ROBIN LAWYERS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Votum Robin Lawyers
(510), (511) 35 Analizy i badania dotyczące działalności go-
spodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 36 Gromadzenie 
funduszy i sponsorowanie finansowe, Gwarantowanie ubez-
pieczeń, Ubezpieczenia, Usługi depozytów sejfowych, Usłu-
gi finansowe, pieniężne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, 
Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe.

(210) 547624 (220) 2022 09 27
(731) GARLICKI WOJCIECH, Krukowo
(540) (znak słowny)
(540) GARSAD
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owo-
ców, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spo-
żywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, 39 Prze-
wożenie i dostarczanie towarów, Transport i dostawy towa-
rów, Magazynowanie rolniczych artykułów spożywczych, 
Magazynowanie w chłodniach, Magazynowanie żywności, 
Pakowanie żywności, Przechowywanie towarów w chłod-
niach, Transport owoców, Usługi transportu żywności, 
40 Konserwowanie żywności, Usługi konserwacji żywności, 
Usługi pasteryzacji żywności i napojów, Obróbka i przetwa-
rzanie papieru.

(210) 547625 (220) 2022 09 27
(731) SMILE STUDIO JANKOWSKI JANKOWSKA-WIKA 

SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowny)
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(540) Smile Studio
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Usługi ortodontyczne, 
Usługi kliniki dentystycznej, Doradztwo związane ze stoma-
tologią, Usługi w zakresie wybielania zębów, Usługi stoma-
tologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi doradcze 
dotyczące implantów protetycznych, Usługi stomatologicz-
ne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Stomatologia z seda-
cją, Usługi asystenta dentysty, Usługi protetyki stomatolo-
gicznej, Stomatologia kosmetyczna, Konsultacje dentystycz-
ne, Usługi obrazowania medycznego.

(210) 547626 (220) 2022 09 28
(731) WIELGOSZ GABRIELA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) studio spokoje

(531) 27.05.01, 29.01.12, 04.05.03, 26.13.25
(510), (511) 42 Doradztwo w zakresie doboru zasłon [pro-
jektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie doboru pokrow-
ców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], 
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Projekto-
wanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie de-
koracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, 
Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz ko-
mercyjnych.

(210) 547636 (220) 2022 09 28
(731) ENTALPIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz
(540) (znak słowny)
(540) ENTAsplit
(510), (511) 6 Rury metalowe, Metalowe przewody i rury, 
Rury ze stopów miedzi, Rury metalowe do gazów, Rury 
i rurki ze stali, Rury metalowe do użytku przemysłowego, 
Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów, Rurowe 
(Przewody -) metalowe, Rury, rurki i przewody giętkie i wy-
posażenie do nich, w tym zawory, metalowe, Rury mie-
dziane w izolacji z tworzyw sztucznych, w szczególności 
z polietylenu, 11 Rury kotłowe centralnego ogrzewania, 
Rury do kotłów grzewczych, Termicznie stabilizowane 
rury polipropylenowe do instalacji grzewczych, Instala-
cje chłodnicze, Elementy chłodnicze, 17 Rury izolowane 
(niemetalowe), Rury wykonane z elastycznych materiałów 
syntetycznych, Osłony z kauczuku syntetycznego na rury, 
Termoizolowane rury wykonane z tworzyw sztucznych, 
Elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów 
gazowych, Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposaże-
nie do nich, w tym zawory, nie z metalu, Giętkie rury, rurki, 
węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposa-
żenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, Przewody 
giętkie niemetalowe, Osłony izolacyjne do przemysłowych 
przewodów rurowych.

(210) 547640 (220) 2022 09 28
(731) TARGET SOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Betlejem w Polsce

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Organizowanie koncer-
tów, Wynajem pomieszczeń koncertowych, Usługi rezerwa-
cji biletów na koncerty, Obsługa koncertów muzycznych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Or-
ganizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowa-
nie widowisk [impresariat], Produkcja muzyczna, Przekazy 
wanie wiedzy biznesowej i know-how (szkolenie), Usługi 
artystów estradowych, Usługi rozrywkowe.

(210) 547641 (220) 2022 09 29
(731) HURTOWNIA MOTORYZACYJNA GORDON SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) MGM ELECTRO
(510), (511) 7 Zawory układu recyrkulacji spalin [EGR] do sil-
ników, Elektryczne cewki zapłonowe, Cewki zapłonowe 
do silników samochodowych, Alternatory [generatory prądu 
przemiennego], Alternatory elektryczne do pojazdów lądo-
wych, Alternatory rozruszników, Rozruszniki, Rozruszniki sil-
ników, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym 
przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) związane 
z następującymi produktami: zawory układu recyrkulacji 
spalin [EGR] do silników, elektryczne cewki zapłonowe, cewki 
zapłonowe do silników samochodowych, alternatory [gene-
ratory prądu przemiennego], alternatory elektryczne do po-
jazdów lądowych, alternatory rozruszników, rozruszniki, roz-
ruszniki silników.

(210) 547642 (220) 2022 09 29
(731) HURTOWNIA MOTORYZACYJNA GORDON SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) OJB
(510), (511) 7 Łożyska, Łożyska do silników, Napinacze pa-
sów, Napinacze pasków rozrządu do silników pojazdów lą-
dowych, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym 
przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) związane 
z następującymi produktami: łożyska, łożyska do silników, 
napinacze pasów, napinacze pasków rozrządu do silników 
pojazdów lądowych.

(210) 547643 (220) 2022 09 29
(731) HURTOWNIA MOTORYZACYJNA GORDON SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) WERTTOOLS
(510), (511) 8 Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, Narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), Klu-
cze [narzędzia], Śrubokręty, Młotki [narzędzia ręczne], Kom-
binerki, Imadła, Dźwignie, Piły [ręcznie obsługiwane], Wiertła 
[narzędzia], Narzędzia ręczne do naprawy pojazdów, Podno-
śniki, Przyrządy do mocowania i łączenia, 35 Usługi handlu 
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detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz 
inne sieci komunikacji) związane z następującymi produk-
tami: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki 
materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia 
i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), klucze [narzędzia], 
śrubokręty, młotki [narzędzia ręczne], kombinerki, imadła, 
dźwignie, piły [ręcznie obsługiwane], wiertła [narzędzia], na-
rzędzia ręczne do naprawy pojazdów, podnośniki, przyrządy 
do mocowania i łączenia.

(210) 547644 (220) 2022 09 29
(731) HURTOWNIA MOTORYZACYJNA GORDON SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) MGM GAS
(510), (511) 7 Filtry paliwa do silników pojazdów, Filtry do in-
stalacji gazu (LPG i CNG) stosowanych w pojazdach mecha-
nicznych, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym 
przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) związane 
z następującymi produktami: filtry paliwa do silników pojaz-
dów, filtry do instalacji gazu (LPG i CNG) stosowanych w po-
jazdach mechanicznych.

(210) 547646 (220) 2022 09 29
(731) CREATIVE-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABEL&PRICE

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.11, 26.04.18
(510), (511) 9 Aktywne wyświetlacze matrycowe, Elektro-
niczne wyświetlacze reklam, Wyświetlacze elektroniczne, 
Wyświetlacze, Wyświetlacze LED, Wielkoformatowe wyświe-
tlacze ciekłokrystaliczne [LCD].

(210) 547647 (220) 2022 09 29
(731) WHITE WOOD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) White Wood NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie grun-
tu, Bankowość hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne.

(210) 547648 (220) 2022 09 29
(731) FIZJOPORADNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FizjoPoradnia.pl zdrowy punkt widzenia

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.16, 26.04.12, 26.04.18
(510), (511) 44 Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i re-
habilitacja, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej 
[medyczne], Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], 
Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi informacji medycz-
nej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi klinik 
zdrowia [medyczne], Usługi kurortów [medyczne], Usługi 
medyczne, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu 
zdrowia, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłe-
go bólu, Usługi oceny medycznej, Usługi oceny medycznej 
świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowa-
dzenia leczenia i oceny jego efektywności, Usługi opieki me-
dycznej, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdro-
wiska [spa], Usługi pomocy medycznej, Usługi w zakresie 
leczenia medycznego, Usługi poradnictwa medycznego.

(210) 547649 (220) 2022 09 29
(731) TRZASKOWSKI ŁUKASZ EMTI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emti

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojaz-
dami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie części samochodowych, 37 Obsługa 
i naprawa samochodów, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją samochodów, Naprawa karo-
serii samochodowych, Naprawa i wykańczanie karoserii 
samochodowej dla osób trzecich, Konserwacja lub napra-
wa pojazdów samochodowych, Konserwacja, serwis i na-
prawa pojazdów, Naprawa i konserwacja części podwozia 
oraz nadwozia pojazdów, Usługi informacyjne i doradcze 
związane z naprawą pojazdów, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją dwukołowych pojaz-
dów mechanicznych, Czyszczenie i mycie samochodów, 
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Konserwacja samochodów, Polerowanie samochodów, 
Usługi stacji obsługi samochodów, Usługi w zakresie od-
nawiania samochodów, Wulkanizacja opon samochodo-
wych [naprawa], Wymiana opon, Doradztwo dotyczące 
naprawy pojazdów, Dostarczanie informacji o naprawach 
pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, In-
stalowanie części do pojazdów, Kompleksowe czyszczenie 
pojazdów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Malowanie 
pojazdów, Organizowanie naprawy pojazdów, Remont 
pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, 
Usługi warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi 
warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji po-
jazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi bu-
dowlane i konstrukcyjne, Usługi doradztwa budowlanego, 
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Instala-
cja pokryć dachowych, Renowacja instalacji elektrycznych, 
42 Projektowanie architektoniczne, Doradztwo w zakresie 
projektów architektonicznych i budowlanych, Doradztwo 
w dziedzinie projektowania architektonicznego, Architek-
tura, Przygotowywanie planów architektonicznych, Przy-
gotowywanie projektu architektonicznego, Usługi architek-
toniczne, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków, Usługi doradcze dotyczące architektury, Usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi profesjonalne 
związane z projektami architektonicznymi, Wspomagane 
komputerowo usługi projektowe związane z architekturą.

(210) 547653 (220) 2022 09 29
(731) PRZYBYLSKA PAULINA SZCZEK, Rokietnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZEK

(531) 03.06.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi towarami: pasza dla zwierząt, podściółka dla 
zwierząt, ściółka dla zwierząt, preparaty do pielęgnacji zwie-
rząt, przybory higieniczne dla zwierząt, produkty dla zwie-
rząt domowych, akcesoria do pielęgnacji dla zwierząt, odzież 
dla psów, Usługi sprzedaży hurtowej związane z następują-
cymi towarami: pasza dla zwierząt, podściółka dla zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, preparaty do pielęgnacji zwierząt, przy-
bory higieniczne dla zwierząt, produkty dla zwierząt domo-
wych, akcesoria do pielęgnacji dla zwierząt, odzież dla psów.

(210) 547656 (220) 2022 09 29
(731) FID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) FID Group
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Obrót nieruchomościami, Administrowanie sprawami 

finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Doradztwo 
dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji doty-
czących nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieru-
chomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Naby-
wanie nieruchomości [dla osób trzecich], Finansowanie 
nieruchomości, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, Organizowanie finansowania zakupu nierucho-
mości, Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi finanso-
we dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania nierucho-
mości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, 
Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem 
inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie wy-
szukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w za-
kresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania 
inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania 
majątkiem i nieruchomościami, Zapewnienie finansowa-
nia rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami 
w nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomo-
ści, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Wyna-
jem budynków, Wynajem domów, Wynajem nieruchomo-
ści, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem mieszkań 
i pomieszczeń biurowych, Doradztwo w dziedzinie zakupu 
nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Orga-
nizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pomoc w zakresie naby-
wania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych 
w nieruchomościach, Usługi agencji nieruchomości związa-
ne z kupnem i sprzedażą budynków, Doradztwo w zakresie 
inwestycji mieszkaniowych, Finansowanie inwestycji bu-
dowlanych, Usługi doradztwa związane z finansowaniem 
robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, 
37 Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieru-
chomości mieszkalnych, Konserwacja nieruchomości, Re-
mont nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące renowacji 
nieruchomości, Budowa budynków mieszkalnych i komer-
cyjnych, Budowa budynków wielorodzinnych, Budownic-
two mieszkaniowe, Budowanie nieruchomości, Budowanie 
domów, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Budowa domów na zamówienie, Oczysz-
czanie terenu.

(210) 547662 (220) 2022 09 29
(731) WAŁAMANIUK DANIEL, Augustów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISMA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputerowe programy operacyjne, Kodo-
wane programy.

(210) 547676 (220) 2022 09 29
(731) PISKOREK ANDRZEJ, Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CHLEBOVA LUXURY SPIRIT DISTILLED FROM POLISH 
ARTISIAN BREAD

(531) 26.01.01, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, Napoje bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, 
33 Esencje i ekstrakty alkoholowe, Napoje alkoholowe (z wy-
jątkiem piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania napo-
jów, Preparaty do produkcji napojów alkoholowych.

(210) 547682 (220) 2022 09 29
(731) FAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące działalności gospodar-
czej, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi 
reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe mające 
na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe słu-
żące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, 
36 Ściąganie należności i faktoring, Usługi w zakresie fakto-
ringu, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzy-
telności, Finansowanie nabycia, Finansowanie podmiotów 
handlowych, Finansowanie pożyczek, Finansowanie poży-
czek krótkoterminowych, Finansowanie przedsiębiorstw 
gospodarczych, Finansowanie towarów, Finansowanie za-
kupów, Finansowanie zakupów na raty, Pożyczki [finanso-
wanie], Zautomatyzowane usługi płatnicze, Przelewy i trans-
akcje finansowe oraz usługi płatnicze, Informacja finansowa, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Bada-
nie wypłacalności finansowej, Udzielanie pożyczek, Udziela-
nie pożyczek zabezpieczonych.

(210) 547683 (220) 2022 09 29
(731) FAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące działalności gospo-
darczej, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, 
Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe 
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe 
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości 
marki, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, 36 Ściąganie należności i faktoring, Usługi w zakresie 
faktoringu, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu 
wierzytelności, Faktoring, Finansowanie nabycia, Finansowa-
nie podmiotów handlowych, Finansowanie pożyczek, Finan-
sowanie pożyczek krótkoterminowych, Pożyczki [finansowa-
nie], Finansowanie zakupów, Finansowanie przedsiębiorstw 
gospodarczych, Finansowanie towarów, Finansowanie zaku-
pów na raty, Zautomatyzowane usługi płatnicze, Przelewy 
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Informacja finan-
sowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 
Badanie wypłacalności finansowej, Udzielanie pożyczek, 
Udzielanie pożyczek zabezpieczonych.

(210) 547684 (220) 2022 09 29
(731) PIEKARCZYK ADAM FURNIREST, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 8 Art-Billds

(531) 29.01.04, 27.05.01, 21.03.25, 21.01.25, 27.07.01
(510), (511) 28 Kule bilardowe, Stoły bilardowe, Kije bilardo-
we, Trójkąty bilardowe, Mostki bilardowe, Rękawice bilardo-
we, Bandy stołów bilardowych, Zaciski na kije bilardowe, Sto-
jaki na kije bilardowe, Pokrowce na kije bilardowe, Futerały 
na kije bilardowe, Końcówki do kijów bilardowych, Podstawki 
pod kije bilardowe, Bandy na stoły bilardowe, Podpórki pod 
kije bilardowe, Trójkąty na bile bilardowe, Uchwyty do kre-
dy bilardowej, Przedłużenia do kijów bilardowych, Kreda 
do kijów bilardowych, Końcówki do kijów bilardowych, Ban-
dy do stołów bilardowych, Futerały do kijów bilardowych, 
Sprzęt do gry w bilard, Sprzęt do gry w bilarda, Mostki bilar-
dowe [sprzęt do gier], Końcówki do kijów bilardowych (pool), 
Numerowane bile do gier bilardowych, Bile ponumerowane 
do gry w bilard, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub 
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żetonami, Urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 
Kije bilardowe [do gry w pool], Siatki do łuz w stole bilardo-
wym, Bandy na stoły będące częściami stołów bilardowych, 
Bandy do stołów bilardowych [sprzęt do gry], Kreda do kijów 
do gry w pool bilard, 35 Administrowanie sprzedażą, Admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie do-
tyczące marketingu, Administrowanie odnoszące się do me-
tod sprzedaży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie arty-
kułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie następujących towarów: kule bilardowe, stoły 
bilardowe, kije bilardowe, trójkąty bilardowe, mostki bilardo-
we, rękawice bilardowe, bandy stołów bilardowych, zaciski 
na kije bilardowe, stojaki na kije bilardowe, pokrowce na kije 
bilardowe, futerały na kije bilardowe, końcówki do kijów bi-
lardowych, podstawki pod kije bilardowe, bandy na stoły 
bilardowe, podpórki pod kije bilardowe, trójkąty na bile bilar-
dowe, uchwyty do kredy bilardowej, przedłużenia do kijów 
bilardowych, kreda do kijów bilardowych, końcówki do kijów 
bilardowych, bandy do stołów bilardowych, futerały do ki-
jów bilardowych, sprzęt do gry w bilard, sprzęt do gry w bi-
larda, mostki bilardowe [sprzęt do gier], końcówki do kijów 
bilardowych (pool), numerowane bile do gier bilardowych, 
bile ponumerowane do gry w bilard, stoły bilardowe urucha-
miane monetami lub żetonami, urządzenia do zaznaczania 
punktów w bilardzie, kije bilardowe [do gry w pool], siatki 
do łuz w stole bilardowym, bandy na stoły będące częściami 
stołów bilardowych, bandy do stołów bilardowych [sprzęt 
do gry], kreda do kijów do gry w pool bilard.

(210) 547687 (220) 2022 09 29
(731) PIEKARCZYK ADAM FURNIREST, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Furnirest

(531) 29.01.08, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 20 Akcesoria do przechowywania ubrań, Barki 
[meble], Barki przenośne [meble], Barki ruchome, Biblioteczki 
[regały na książki], Biurka, Biurka do celów biurowych, Biurka 
i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysoko-
ści, Blaty [części mebli], Blaty kuchenne, Blaty kuchenne [me-
ble], Blaty na szafki, Blaty na szafki przeznaczone do użytku 
ze zlewozmywakami, Blaty robocze, Blaty robocze w posta-
ci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Drzwi 
do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów nieme-
talowych, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi do mebli 
wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, 
Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przechylne metalowe 
[części mebli], Drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Ele-
menty dzielące przestrzeń [meble], Niemetalowe elemen-
ty łączące do mebli, Elementy meblowe, Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy mocujące 
do mebli, niemetalowe, Elementy mocujące do półek, nie-
metalowe, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele er-
gonomiczne z funkcją masażu na siedząco, Fotele fryzjerskie, 
Fotele-leżanki do zabiegów kosmetycznych, Fotele rozkłada-
ne w łóżka, Fotele rozkładane z odchylanym oparciem, Fotele 
rozkładane z podnóżkiem, Fotele sako, Fotele wypoczynko-
we, Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg 
[meble], Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, Fronty szu-
flad, Gabloty szklane, Garderoby, Kanapy, Kanapy rozkładane, 
Komody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety mebli 
do salonu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konso-

le, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], 
Kontuary [meble], Kontuary [stoły], Kredensy, Kredensy [me-
ble], Kredensy na serwis do podawania herbaty [chadansu], 
Kredensy, toaletki, komody, Krzesełka dla niemowląt, Krzesła, 
Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła na jednej nodze, 
Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła stołowe, Kufry 
[szafki], Ławki, Ławy [meble], Łóżka futonowe [meble], Łóżka 
plażowe, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra (srebrzo-
ne szkło), Lustra i lusterka stojące, Meble, Meble biurowe, 
Meble biurowe metalowe, Meble do przebieralni, Meble 
do przechowywania, Meble do salonu, Meble do siedzenia, 
Meble do użytku przemysłowego, Meble do wnętrz, Meble 
domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble do-
mowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble kom-
puterowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, 
Meble kuchenne na wymiar, Meble kuchenne z regulacją 
wysokości, Meble metalowe, Meble modułowe [kombino-
wane], Meble na miarę (do zabudowy), Meble ogrodowe, 
Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe wykonane 
z metalu, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble sy-
pialne, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble 
sypialniane na wymiar (do zabudowy), Metalowe przegródki 
do półek [części mebli], Niemetalowe części mebli, Niemeta-
lowe części półek, Narożniki [meble], Niemetalowe narożniki 
ochronne nakładane na meble, Niemetalowe półki ścienne 
[meble], Nogi do mebli, Nogi krzeseł, Nogi stołowe, Podsta-
wy stołów, Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki biuro-
we, Półki do pisania, Półki do przechowywania lodu [meble], 
Półki do przechowywania [meble], Półki do sprzedaży w ze-
stawach, Półki magazynowe, Półki [meble], Półki metalowe, 
Półki na buty, Półki na książki, Półki na żywność, Półki nieme-
talowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki sklepowe [rega-
ły], Półki wiszące [meble], Półki w kształcie kwadratów, Półki 
z krawędziami do regałów, Półki z metalu [meble], Półki z nie-
metalowych materiałów [meble], Ramy do mebli, Regały, 
Regały do przechowywania, Regały drewniane [meble], Re-
gały [meble], Pufy [meble], Pufy typu sako, Regały metalowe, 
Regały metalowe [stojaki z półkami], Regały metalowe (sys-
temy półkowe) [meble], Regały na gazety, Regały na rośliny, 
Ścianki działowe do mebli, Siedzenia, Siedzenia [meble], Sofy, 
Sofy rozkładane, Skrzynie, Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, 
Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki komputero-
we, Stoliki nocne, Stoliki pod drukarki, Stoliki pod umywalkę 
[meble], Stoliki przy kanapie, Stoliki przyścienne z szuflada-
mi, Stoliki salonowe, Stoły, Stoły do jadalni, Stoły do pisania, 
Stoły do pracy, Stoły kuchenne, Stoły [meble], Szafki do sy-
pialni, Szafki na buty, Szafki na płyty [meble], Szafki na ubra-
nia, Szafki nocne, Szafki ścienne, Szafki pod zlewem, Szafki 
z lustrami, Szafki zamykane, Szafki ze schowkami, Szafy, Szafy 
do dzielenia pomieszczeń, Szafy [meble], Toaletki, Toaletki 
[meble], 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biurkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z blatami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z blatami stołowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drzwiami do mebli, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z fotelami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z frontami do szafek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z gardeniami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ławkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z półkami na książki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ramami do mebli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze stolikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pu-
fami [meble], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z re-
gałami do przechowywania, Usługi sprzedaży detalicznej 
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w związku ze stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z szafami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z szafkami z lustrami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biurkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z blatami 
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z blatami 
stołowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drzwiami 
do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fotelami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z frontami do szafek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z garderobami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ławkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z półkami na książki, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ramami do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze stolikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z pufami [meble], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z regałami do przechowywania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z szafami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z szafkami z lustrami.

(210) 547688 (220) 2022 09 29
(731) STRYKOWSKA ANGELIKA POSH, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PY POSHYOU

(531) 27.05.05, 27.05.19, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 Balsamy do włosów, Farby do włosów, Ko-
smetyki do włosów, Kremy do włosów, Lakiery do układania 
włosów, Lakiery do włosów, Maseczki do włosów, Maskara 
do włosów, Odżywki do włosów, Olejki do odżywiania wło-
sów, Olejki do włosów, Pianki do włosów, Płyny do ondulacji 
włosów, Płyny do włosów, Preparaty do włosów, Preparaty 
kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Szampony do wło-
sów, Środki do nawilżania włosów, Środki do pielęgnacji wło-
sów, Żele do włosów, 4 Świece, Świece [oświetlenie], Świece 
stołowe, Świece w puszkach, Świece zapachowe, 18 Małe to-
rebki kopertówki, Skórzane torebki, Torebki damskie, Torebki 
do przewieszania przez ramie, Torebki wieczorowe, Torebki-
-kuferki [Boston bag], Torebki-paski, Torebki-paski na biodra, 
21 Grzebienie, Grzebienie do włosów, Szczotki do włosów, 
24 Ozdobne poszewki na poduszki, Poszewki na kołdry, Po-
szewki na poduszki, Poszewki na poduszki [poszwy na po-
duszki], Ręczniki, 25 Apaszki [chustki], Bielizna osobista i noc-
na, Bluzki, Bluzy dresowe, Chusty [odzież], Czapki [nakrycia 
głowy], Damskie kapcie składane, Eleganckie spodnie, Kami-
zelki, Kapelusze, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Koszule, 
Koszule nocne, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Krót-
kie piżamy damskie, Kurtki, Legginsy, Majtki, Maski na oczy 
do spania, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kami-
zelki, Minispódniczki, Odzież ciążowa, Odzież damska, Odzież 
sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież treningowa, 
Odzież ze skóry, Ogrodniczki, Paski, Paski skórzane [odzież], 
Piżamy, Płaszcze zimowe, Podkoszulki, Rękawiczki, Skarpetki, 
Skarpetki noszone jako kapcie, Spodenki, Spodnie, Spodnie 
sportowe, Spódnice, Sukienki damskie, Szlafroki, Szorty,  

T-shirty z krótkim rękawem, 26 Chusty do włosów, Dekoracyj-
ne akcesoria do włosów, Elastyczne opaski do włosów, Ela-
styczne wstążki do włosów, Frotki do włosów, Gumki do wło-
sów, Klamry do włosów, Kokardy do włosów, Koraliki inne niż 
do robienia biżuterii, Nakrycia głowy dla panny młodej w po-
staci ozdobnych grzebieni do włosów, Ozdoby do włosów 
[nie z metali szlachetnych], Ozdoby do włosów, wałki do wło-
sów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne wło-
sy, Papiloty spiralne do włosów, Spinki [wsuwki] do włosów, 
Sprężynki [akcesoria do włosów], Szpilki do włosów, Wałki 
do włosów, Włosy do przedłużania, Zawieszki, inne niż do bi-
żuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy.

(210) 547689 (220) 2022 09 29
(731) ZAWADZKA MAGDALENA MISS LIBERTE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miss Liberte

(531) 29.01.04, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 25 Bielizna, Bielizna damska, Damska bielizna, 
Bielizna termoaktywna, Gorsety [bielizna], Bielizna nocna, 
Bielizna ciążowa, Długa bielizna, Bielizna jednorazowa, Bie-
lizna funkcjonalna, Body [bielizna], Halki [bielizna], Bielizna 
osobista, Bielizna dla kobiet, Suspensorium [bielizna osobi-
sta], Bielizna dla niemowląt, Bielizna [część garderoby], Bieli-
zna dla mężczyzn, Męska bielizna jednoczęściowa, Ciążowa 
bielizna nocna, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna wchłania-
jąca pot, Gorsety [bielizna damska], Bielizna osobista z dzia-
niny, Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Bielizna 
osobista [część garderoby], Bielizna damska typu body, Pasy 
elastyczne wyszczuplające [bielizna], Połączenie koszulki 
z majtkami [bielizna damska], Jednoczęściowa bielizna dam-
ska [body połączone z rajstopami], Ciepła bielizna [z długim 
rękawem i długimi nogawkami], Akcesoria na szyję, Bikini, 
Biustonosze dla karmiących matek, Bluzki, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Bluzy dresowe, Damskie luźne topy, Długie kurtki, 
Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Koszule, Legginsy, Legginsy 
ciążowe, Odzież dziana, Odzież haftowana, Odzież jedwab-
na, Odzież kaszmirowa, Odzież dziewczęca, Odzież modelu-
jąca, Odzież taneczna, Podwiązki, Podwiązki ślubne, Pończo-
chy, Rajstopy, Rajstopy bez pięt, Rajstopy do tańca i gimna-
styki [wyroby pończosznicze], Rajstopy sportowe, Skarpetki, 
Spódnice, Buty do jogi, Koszulki do jogi, Spodnie do jogi, Skar-
pety do jogi, Topy do jogi, Kimona, Halki pod kimona (koshi-
maki), Halki pod kimona [Juban], Paski do zaciśnięcia kimon 
(datejime), Odpinane kołnierzyki do kimon (haneri), Sznurki 
do przewiązywania w pasie do kimon [Koshihimo], Szlafroki, 
Szlafroki wypoczynkowe, Podomki [szlafroki], Piżamy, Jedno-
częściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, Spodnie do piża-
my, Koszule do spania, Skarpety do spania, Odzież do spania, 
Maski na oczy do spania, Podomki, Skarpetki sportowe, Sta-
niki sportowe, Stroje sportowe, Odzież sportowa, Komplety 
sportowe, Topy sportowe do rozgrzewki, Stroje kąpielowe 
monikini, Odzież, Stroje plażowe, Stroje kąpielowe, Kąpie-
lówki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
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w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
bielizny, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gorsetów, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny damskiej, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie biustonoszy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie bluzek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie odzieży kaszmirowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie rajstop, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie skarpet do jogi, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie szlafroków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pi-
żam, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie podomek, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży sportowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny sportowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży do jogi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie strojów kąpielowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie kąpielówek, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie gorsetów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie bielizny damskiej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
biustonoszy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bluzek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży kaszmirowej, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rajstop, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie skarpet do jogi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie szlafroków, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie piżam, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie po-
domek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży spor-
towej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bielizny spor-
towe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży do jogi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie strojów kąpielowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kąpielówek.

(210) 547691 (220) 2022 09 29
(731) SORODNIK KRZYSZTOF, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL Kocham Cię

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.13, 25.01.25, 24.17.25, 26.13.25
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Organizowanie festi-
wali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w ce-
lach kulturalnych, Rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, 
Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych.

(210) 547693 (220) 2022 09 30
(731) HARKAWY HANNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kelo

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, 
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Edukacyjne 
oprogramowanie komputerowe, Firmware (oprogramowa-
nie wbudowane w urządzenie) i oprogramowanie do pa-
pierosów elektronicznych, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe, Interaktywne oprogramowanie kompute-
rowe umożliwiające wymianę informacji, Komputerowe 
oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramowa-
nie użytkowe do telefonów komórkowych, Komputerowe 
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie do aplikacji Interneto-
wych, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, 
10 Medyczne przyrządy terapeutyczne, Medyczne przyrzą-
dy diagnostyczne, Diagnostyczne urządzenia pomiarowe 
do użytku medycznego, Aparatura do ćwiczeń sterowana 
komputerowo do użytku terapeutycznego, Urządzenia 
do terapeutycznej stymulacji ciała, Urządzenia treningo-
we sterowane komputerowo do użytku terapeutycznego, 
Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, Urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia i przyrządy do fizjo-
terapii i rehabilitacji, Sprzęt do stymulacji elektronicznej 
do fizjoterapii.

(210) 547694 (220) 2022 09 29
(731) CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lilienne

(531) 27.05.01, 05.05.20, 29.01.08
(510), (511) 14 Szkatułki na biżuterię, Kasetki na biżute-
rię [szkatułki], Szkatułki na biżuterię z pozytywką, Szkatułki 
na biżuterię z metalu, Szkatułki na spinki do mankietów, Szka-
tułki na biżuterię nie z metalu, Szkatułki na biżuterię z metali 
szlachetnych, Pudełka na biżuterię (szkatułki lub puzderka), 
Szkatułki na zegary z metali szlachetnych, Szkatułki ozdobne 
wykonane z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię wy-
konane z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię wykona-
ne z metali nieszlachetnych, Szkatułki na biżuterię, nie z me-
tali szlachetnych, Małe szkatułki na biżuterię, nie z metali 
szlachetnych, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 
Pudełka na zegarki, Pudełka na biżuterię [dopasowane], 
Pudełka z metali szlachetnych, Pudełka do eksponowania 
zegarków, Pudełka do eksponowania artykułów zegarmi-
strzowskich, Pudełka do prezentacji kamieni szlachetnych, 
Pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, Pudełka na szpil-
ki do krawatów, Pudełka z metali szlachetnych na biżuterię, 
Kasetki na biżuterię, Kasetki skórzane na biżuterię, Kasety 
do prezentacji wyrobów jubilerskich, Kasetki na biżuterię 
[na miarę], Kasetki do prezentacji artykułów zegarmistrzow-
skich, Biżuteria, Imitacja biżuterii, Artykuły ozdobne [ozdoby 
lub biżuteria] do użytku osobistego, Akcesoria do biżuterii, 
Akcesoria do zegarków, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bre-
loczki do kluczy [ozdoby], Części i akcesoria do biżuterii, Etui 
do zegarków i zegarów, Etui [dopasowane] na artykuły zegar-
mistrzowskie, Etui na artykuły zegarmistrzowskie, Etui na ze-
garki, Etui na zegarki [prezentacja], Etui z metali szlachetnych 
na artykuły zegarmistrzowskie, Etui z metali szlachetnych 
na zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 
Obudowy zegarów, Obudowy [skrzynki] do zegarów, Obu-
dowy na zegary, Obudowy do zegarków, Ozdoby wykona-
ne z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby [biżuteria], Skrzynki 
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na zegarki, Woreczki na zegarki, Zegarki, Woreczki na biżute-
rię dopasowane, Skrzynki na biżuterię z drewna, 35 Promocja 
sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Udostępnianie analiz 
sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje sprze-
daży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usługi tworze-
nia kontaktów sprzedażowych, Informacje na temat metod 
sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządza-
nie personelem zajmującym się sprzedażą, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], Administrowanie odnoszące się do metod sprze-
daży, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Negocjowa-
nie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, Informacje na temat rankingu 
sprzedaży produktów, Zarządzanie programami motywacyj-
nymi na rzecz sprzedaży i promocji, Promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, 
Marketing dotyczący promocji, Promocyjne usługi handlo-
we, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe 
i promocyjne [publicity], Usługi promocyjne i reklamowe, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z nastę-
pującymi towarami: szkatułki na biżuterię, kasetki na biżu-
terię [szkatułki], szkatułki na biżuterię z pozytywką, szkatułki 
na biżuterię z metalu, szkatułki na spinki do mankietów, szka-
tułki na biżuterię nie z metalu, szkatułki na biżuterię z metali 
szlachetnych, pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], 
szkatułki na zegary z metali szlachetnych, szkatułki ozdobne 
wykonane z metali szlachetnych, szkatułki na biżuterię wyko-
nane z metali szlachetnych, szkatułki na biżuterię wykonane 
z metali nieszlachetnych, szkatułki na biżuterię, nie z metali 
szlachetnych, małe szkatułki na biżuterię, nie z metali szla-
chetnych, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, pudeł-
ka na zegarki, pudełka na biżuterię [dopasowane], pudełka 
z metali szlachetnych, pudełka do eksponowania zegarków, 
pudełka do eksponowania artykułów zegarmistrzowskich, 
pudełka do prezentacji kamieni szlachetnych, pudełka pa-
miątkowe z metali szlachetnych, pudełka na szpilki do kra-
watów, pudełka z metali szlachetnych na biżuterię, kasetki 
na biżuterię, kasetki skórzane na biżuterię, kasety do prezen-
tacji wyrobów jubilerskich, kasetki na biżuterię [na miarę], 
kasetki do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, biżu-
teria, imitacja biżuterii, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżu-
teria] do użytku osobistego, akcesoria do biżuterii, akcesoria 
do zegarków, biżuteria i wyroby jubilerskie, breloczki do klu-
czy [ozdoby], części i akcesoria do biżuterii, etui do zegarków 
i zegarów, etui [dopasowane] na artykuły zegarmistrzow-
skie, etui na artykuły zegarmistrzowskie, etui na zegarki, etui 
na zegarki [prezentacja], etui z metali szlachetnych na artyku-
ły zegarmistrzowskie, etui z metali szlachetnych na zegarki, 
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, obudowy 
zegarów, obudowy [skrzynki] do zegarów, obudowy na ze-
gary, obudowy do zegarków, ozdoby wykonane z lub pokry-
te szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, ozdoby [biżuteria], skrzynki na zegarki, wo-
reczki na zegarki, zegarki, woreczki na biżuterię dopasowane, 
skrzynki na biżuterią z drewna.

(210) 547697 (220) 2022 09 29
(731) CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIP STORY

(531) 18.05.03, 26.11.01, 26.11.06, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 18 Kosmetyczki, Organizery do walizek, Organi-
zery podróżne przystosowane do bagażu, Kuferki kosme-
tyczne, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosmetyczki [saszetki 
na przybory toaletowej, Kosmetyczki na przybory toaletowe, 
Kuferki na kosmetyki [puste], Walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Parasole 
i parasolki, Parasolki i parasole (duże), Wyroby rymarskie, bi-
cze i ubrania dla zwierząt, Torebki, Torebki-paski, Torebki mę-
skie, Skórzane torebki, Torebki wieczorowe, Torebki damskie, 
Torebki do ręki, Torebki na ramię, Uchwyty do toreb, Torebki-
-worki, Torebki na biodra [nerki], Torebki wykonane ze skóry, 
Torebki, portmonetki i portfele, Torebki do noszenia przy pa-
sku, Małe damskie torebki bez rączki, Małe torebki kopertów-
ki, Stylowe torebki, Kopertówki [małe torebki], Bigle do tore-
bek, Torebki typu bobo, Ramki do torebek [części konstruk-
cyjne torebek], Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki noszo-
ne na biodrach, Torebki-paski na biodra, Metalowe okucia 
do torebek, Torebki wykonane z imitacji skóry, Paski do tore-
bek na ramię, Torebki do przewieszania przez ramię, Uchwy-
ty do noszenia toreb z zakupami, Etykiety samoprzylepne 
ze skóry do toreb, Torebki na narzędzia, sprzedawane bez 
wyposażenia, Szkockie torebki futrzane lub skórzane [spor-
ran], Torby, Torby alpinistyczne, Torby pamiątkowe, Torby 
płócienne, Torby wodoodporne, Torby przenośne, Torby po-
dróżne, Torby biwakowe, Torby plażowe, Torby gimnastycz-
ne, Sportowe torby, Torby lekkoatletyczne, Torby sportowe, 
Torby myśliwskie, Torby turystyczne, Torby kurierskie, Torby 
zakupowe, Torby uniwersalne, Torby na parasole, Torby 
na ubrania, Torby na garnitur, Torby na ramię, Walizy, Walizki, 
Walizeczki, Walizki na kółkach, Kufry i walizki, Walizki bizneso-
we, Artykuły podróżne [walizki, torby], Walizki na dokumen-
ty, Portfele, Portfele skórzane, Portfele na karty, Portfele 
na kostkę, Etui na karty [portfele], Portfele na karty kredyto-
we, Portfele z metali szlachetnych, Torby i portfele skórzane, 
Portfele z przegródkami na karty, Portfele wraz z etui na kar-
ty, Etui na wizytówki w postaci portfeli, Portmonetki, Port-
monetki wielofunkcyjne, Portmonetki skórzane, Małe port-
monetki, Bigle do portmonetek, Paski do portmonetek, Port-
monetki z metali szlachetnych, Portmonetki (wyroby ze skó-
ry), Etui na klucze, Etui na krawaty, Etui na wizytówki, Etui 
na banknoty, Etui na pieluchy, Etui, futerały na dokumenty, 
Etui na bilety okresowe, Etui z imitacji skóry, Etui na klucze 
wykonane ze skóry, Etui na klucze z imitacji skóry, Futerały 
w postaci etui na klucze, Skórzane etui na karty kredytowe, 
Etui na karty [wyroby skórzane], Etui na karty kredytowe wy-
konane ze skóry, Etui na karty kredytowe z imitacji skóry, Etui 
na karty wykonane z imitacji skóry, Etui na karty kredytowe 
(portfele), Skórzane etui na karty, Etui do kart kredytowych, 
Etui na karty kredytowe, Etui na prawo jazdy, Paski naramien-
ne, Pasy do bagażu, Paski z imitacji skóry, Paski skórzane 
do bagażu, Portfele do przypinania na pasku, Kufry podróż-
ne, Kufry bagażowe, Kuferki kosmetyczne, Wiklinowe kufry 
kori, Kufry i torby podróżne, Torby typu kufry podróżne, Ku-
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ferki na kosmetyki [puste], Kuferki na kosmetyki sprzedawa-
ne bez wyposażenia, Kuferki na przybory do makijażu sprze-
dawane bez wyposażenia, Kuferki na przybory toaletowe 
sprzedawane bez wyposażenia, Bagaż, Bagaże podróżne, 
Pokrowce na bagaż, Bagaż na kółkach, Przywieszki do baga-
żu, Zawieszki, etykiety bagażowe, Plastikowe etykiety na ba-
gaż, Metalowe etykiety na bagaż, Zamykalne paski do baga-
żu, Etykiety na bagaż z kauczuku, Oprawki na etykietki do ba-
gażu, Organizery podróżne przystosowane do bagażu, Za-
wieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], 35 Promocja 
sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Udostępnianie analiz 
sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje sprzeda-
ży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usługi tworzenia 
kontaktów sprzedażowych, Informacje na temat metod 
sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży 
handlowej, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządza-
nie personelem zajmującym się sprzedażą, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem 
sprzedaży], Administrowanie odnoszące się do metod sprze-
daży, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysył-
kowej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Negocjowa-
nie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, Informacje na temat rankingu 
sprzedaży produktów, Zarządzanie programami motywacyj-
nymi na rzecz sprzedaży i promocji, Promowanie sprzedaży 
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klien-
tów, Marketing dotyczący promocji, Promocyjne usługi han-
dlowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamo-
we i promocyjne [publicity], Usługi promocyjne i reklamowe, 
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następu-
jącymi towarami, Kosmetyczki, Organizery do walizek, Orga-
nizery podróżne przystosowane do bagażu, Kuferki kosme-
tyczne, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosmetyczki [saszetki 
na przybory toaletowe], Kosmetyczki na przybory toaletowe, 
Kuferki na kosmetyki [puste], Walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Parasole 
i parasolki, Parasolki i parasole (duże), Wyroby rymarskie, bi-
cze i ubrania dla zwierząt, Torebki, Torebki-paski, Torebki mę-
skie, Skórzane torebki, Torebki wieczorowe, Torebki damskie, 
Torebki do ręki, Torebki na ramię, Uchwyty do toreb, Torebki-
-worki, Torebki na biodra [nerki], Torebki wykonane ze skóry, 
Torebki, portmonetki i portfele, Torebki donoszenia przy pa-
sku, Małe damskie torebki bez rączki, Małe torebki kopertów-
ki, Stylowe torebki, Kopertówki [małe torebki], Bigle do tore-
bek, Torebki typu hobo, Ramki do torebek [części konstruk-
cyjne torebek], Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki noszo-
ne na biodrach, Torebki-paski na biodra, Metalowe okucia 
do torebek, Torebki wykonane z imitacji skóry, Paski do tore-
bek na ramię, Torebki do przewieszania przez ramię, Uchwy-
ty do noszenia toreb z zakupami, Etykiety samoprzylepne 
ze skóry do toreb, Torebki na narzędzia, sprzedawane bez 
wyposażenia, Szkockie torebki futrzane lub skórzane [spor-
ran], Torby, Torby alpinistyczne, Torby pamiątkowe, Torby 
płócienne, Torby wodoodporne, Torby przenośne, Torby po-
dróżne, Torby biwakowe, Torby plażowe, Torby gimnastycz-
ne, Sportowe torby, Torby lekkoatletyczne, Torby sportowe, 
Torby myśliwskie, Torby turystyczne, Torby kurierskie, Torby 
zakupowe, Torby uniwersalne, Torby na parasole, Torby 
na ubrania, Torby na garnitur, Torby na ramię, Walizy, Walizki, 

Walizeczki, Walizki na kółkach, Kufry i walizki, Walizki bizneso-
we, Artykuły podróżne [walizki, torby], Walizki na dokumen-
ty, Portfele, Portfele skórzane, Portfele na karty, Portfele 
na kostkę, Etui na karty [portfele], Portfele na karty kredyto-
we, Portfele z metali szlachetnych, Torby i portfele skórzane, 
Portfele z przegródkami na karty, Portfele wraz z etui na kar-
ty, Etui na wizytówki w postaci portfeli, Portmonetki, Port-
monetki wielofunkcyjne, Portmonetki skórzane, Małe port-
monetki, Bigle do portmonetek, Paski do portmonetek, Port-
monetki z metali szlachetnych, Portmonetki (wyroby ze skó-
ry), Etui na klucze, Etui na krawaty, etui na wizytówki, etui 
na banknoty, Etui na pieluchy, Etui, futerały na dokumenty, 
Etui na bilety okresowe, Etui z imitacji skóry, Etui na klucze 
wykonane ze skóry, Etui na klucze z imitacji skóry, Futerały 
w postaci etui na klucze, Skórzane etui na karty kredytowe, 
Etui na karty [wyroby skórzane], Etui na karty kredytowe wy-
konane ze skóry, Etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui 
na karty wykonane z imitacji skóry, etui na karty kredytowe-
(portfele), Skórzane etui na karty, etui do kart kredytowych, 
etui na karty kredytowe, etui na prawo jazdy, Paski naramien-
ne, Pasy do bagażu, Paski z imitacji skóry, Paski skórzane 
do bagażu, Portfele do przypinania na pasku, Kufry podróż-
ne, Kufry bagażowe, Kuferki kosmetyczne, Wiklinowe kufry 
kori, Kufry i torby podróżne, Torby typu kufry podróżne, Ku-
ferki na kosmetyki [puste], Kuferki na kosmetyki sprzedawa-
ne bez wyposażenia, Kuferki na przybory do makijażu sprze-
dawane bez wyposażenia, Kuferki na przybory toaletowe 
sprzedawane bez wyposażenia, Bagaż, Bagaże podróżne, 
Pokrowce na bagaż, Bagaż na kółkach, Przywieszki do baga-
żu, Zawieszki, etykiety bagażowe, Plastikowe etykiety na ba-
gaż, Metalowe etykiety na bagaż, Zamykalne paski do baga-
żu, Etykiety na bagaż z kauczuku, Oprawki na etykietki do ba-
gażu, Organizery podróżne przystosowane do bagażu, Za-
wieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry].

(210) 547704 (220) 2022 09 29
(731) PIEKARCZYK ADAM FURNIREST, Żory
(540) (znak słowny)
(540) Art-Billds
(510), (511) 28 Kule bilardowe, Stoły bilardowe, Kije bilardo-
we, Trójkąty bilardowe, Mostki bilardowe, Rękawice bilardo-
we, Bandy stołów bilardowych, Zaciski na kije bilardowe, Sto-
jaki na kije bilardowe, Pokrowce na kije bilardowe, Futerały 
na kije bilardowe, Końcówki do kijów bilardowych, Podstawki 
pod kije bilardowe, Bandy na stoły bilardowe, Podpórki pod 
kije bilardowe, Trójkąty na bile bilardowe, Uchwyty do kre-
dy bilardowej, Przedłużenia do kijów bilardowych, Kreda 
do kijów bilardowych, Końcówki do kijów bilardowych, Ban-
dy do stołów bilardowych, Futerały do kijów bilardowych, 
Sprzęt do gry w bilard, Sprzęt do gry w bilarda, Mostki bilar-
dowe [sprzęt do gier], Końcówki do kijów bilardowych (pool), 
Numerowane bile do gier bilardowych, Bile ponumerowane 
do gry w bilard, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub 
żetonami, Urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 
Kije bilardowe [do gry w pool], Siatki do łuz w stole bilardo-
wym, Bandy na stoły będące częściami stołów bilardowych, 
Bandy do stołów bilardowych [sprzęt do gry], Kreda do kijów 
do gry w pool bilard, 35 Administrowanie sprzedażą, Admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie do-
tyczące marketingu, Administrowanie odnoszące się do me-
tod sprzedaży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie arty-
kułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej w zakresie następujących towarów, Kule bilardowe, Stoły 
bilardowe, Kije bilardowe, Trójkąty bilardowe, Mostki bilardo-
we, Rękawice bilardowe, Bandy stołów bilardowych, Zaciski 
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na kije bilardowe, Stojaki na kije bilardowe, Pokrowce na kije 
bilardowe, Futerały na kije bilardowe, Końcówki do kijów 
bilardowych, Podstawki pod kije bilardowe, Bandy na stoły 
bilardowe, Podpórki pod kije bilardowe, Trójkąty na bile bilar-
dowe, Uchwyty do kredy bilardowej, Przedłużenia do kijów 
bilardowych, Kreda do kijów bilardowych, Końcówki do ki-
jów bilardowych, Bandy do stołów bilardowych, Futerały 
do kijów bilardowych, Sprzęt do gry w bilard, Sprzęt do gry 
w bilarda, Mostki bilardowe [sprzęt do gier], Końcówki do ki-
jów bilardowych (pool), Numerowane bile do gier bilardo-
wych, Bile ponumerowane do gry w bilard, Stoły bilardowe 
uruchamiane monetami lub żetonami, Urządzenia do zazna-
czania punktów w bilardzie, Kije bilardowe [do gry w pool], 
Siatki do łuz w stole bilardowym, Bandy na stoły będące czę-
ściami stołów bilardowych, Bandy do stołów bilardowych 
[sprzęt do gry], Kreda do kijów do gry w pool bilard.

(210) 547708 (220) 2022 09 29
(731) PIEKARCZYK ADAM FURNIREST, Żory
(540) (znak słowny)
(540) Furnirest
(510), (511) 20 Akcesoria do przechowywania ubrań, Barki 
[meble], Barki przenośne (meble], Barki ruchome, Biblioteczki 
[regały na książki], Biurka, Biurka do celów biurowych, Biurka 
i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysoko-
ści, Blaty [części mebli], Blaty kuchenne, Blaty kuchenne [me-
ble], Blaty na szafki, Blaty na szafki przeznaczone do użytku 
ze zlewozmywakami, Blaty robocze, Blaty robocze w posta-
ci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Drzwi 
do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów nieme-
talowych, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi do mebli 
wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, 
Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przechylne metalowe 
[części mebli], Drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Ele-
menty dzielące przestrzeń [meble], Niemetalowe elemen-
ty łączące do mebli, Elementy meblowe, Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy mocujące 
do mebli, niemetalowe, Elementy mocujące do półek, nie-
metalowe, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele er-
gonomiczne z funkcją masażu na siedząco, Fotele fryzjerskie, 
Fotele-leżanki do zabiegów kosmetycznych, Fotele rozkłada-
ne w łóżka, Fotele rozkładane z odchylanym oparciem, Fotele 
rozkładane z podnóżkiem, Fotele sako, Fotele wypoczynko-
we, Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg 
[meble], Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, Fronty szu-
flad, Gabloty szklane, Garderoby, Kanapy, Kanapy rozkładane, 
Komody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety mebli 
do salonu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konso-
le, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], 
Kontuary [meble], Kontuary [stoły], Kredensy, Kredensy [me-
ble], Kredensy na serwis do podawania herbaty [chadansu], 
Kredensy, toaletki, komody, Krzesełka dla niemowląt, Krzesła, 
Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła na jednej nodze, 
Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła stołowe, Kufry 
[szafki], Ławki, Ławy [meble], Łóżka futonowe [meble], Łóżka 
plażowe, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra (srebrzo-
ne szkło), Lustra i lusterka stojące, Meble, Meble biurowe, 
Meble biurowe metalowe, Meble do przebieralni, Meble 
do przechowywania, Meble do salonu, Meble do siedzenia, 
Meble do użytku przemysłowego, Meble do wnętrz, Meble 
domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble do-
mowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble kom-
puterowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, 
Meble kuchenne na wymiar, Meble kuchenne z regulacją 
wysokości, Meble metalowe, Meble modułowe [kombino-

wane], Meble na miarę (do zabudowy), Meble ogrodowe, 
Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe wykonane 
z metalu, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble sy-
pialne, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble 
sypialniane na wymiar (do zabudowy), Metalowe przegródki 
do półek [części mebli], Niemetalowe części mebli, Niemeta-
lowe części półek, Narożniki [meble], Niemetalowe narożniki 
ochronne nakładane na meble, Niemetalowe półki ścienne 
[meble], Nogi do mebli, Nogi krzeseł, Nogi stołowe, Podsta-
wy stołów, Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki biuro-
we, Półki do pisania, Półki do przechowywania lodu [meble], 
Półki do przechowywania [meble], Półki do sprzedaży w ze-
stawach, Półki magazynowe, Półki [meble], Półki metalowe, 
Półki na buty, Półki na książki, Półki na żywność, Półki nieme-
talowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki sklepowe [rega-
ły], Półki wiszące [meble], Półki w kształcie kwadratów, Półki 
z krawędziami do regałów, Półki z metalu [meble], Półki z nie-
metalowych materiałów [meble], Ramy do mebli, Regały, 
Regały do przechowywania, Regały drewniane [meble], Re-
gały [meble], Pufy [meble], Pufy typu sako, Regały metalowe, 
Regały metalowe [stojaki z półkami], Regały metalowe (sys-
temy półkowe) [meble], Regały na gazety, Regały na rośliny, 
Ścianki działowe do mebli, Siedzenia, Siedzenia [meble], Sofy, 
Sofy rozkładane, Skrzynie, Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, 
Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki komputero-
we, Stoliki nocne, Stoliki pod drukarki, Stoliki pod umywalkę 
[meble], Stoliki przy kanapie, Stoliki przyścienne z szuflada-
mi, Stoliki salonowe, Stoły, Stoły do jadalni, Stoły do pisania, 
Stoły do pracy, Stoły kuchenne, Stoły [meble], Szafki do sy-
pialni, Szafki na buty, Szatki na płyty [meble], Szafki na ubra-
nia, Szafki nocne, Szafki ścienne, Szafki pod zlewem, Szafki 
z lustrami, Szafki zamykane, Szafki ze schowkami, Szafy, Szafy 
do dzielenia pomieszczeń, Szafy [meble], Toaletki, Toaletki 
[meble], 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biurkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z blatami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z blatami stołowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drzwiami do mebli, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z fotelami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z frontami do szatek, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z gardeniami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ławkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z półkami na książki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ramami do mebli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze stolikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pu-
fami [meble], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z re-
gałami do przechowywania, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z szafami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z szafkami z lustrami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biurkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z blatami 
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z blatami 
stołowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drzwiami 
do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fotelami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z frontami do szalek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z garderobami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ławkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z półkami na książki, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ramami do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze stolikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z pufami [meble], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z regałami do przechowywania, Usługi sprzedaży hurtowej 
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w związku ze stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z szafami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z szafkami z lustrami.

(210) 547709 (220) 2022 09 29
(731) CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) Lilienne
(510), (511) 14 Szkatułki na biżuterię, Kasetki na biżuterię 
[szkatułki], Szkatułki na biżuterię z pozytywką, Szkatułki na bi-
żuterię z metalu, Szkatułki na spinki do mankietów, Szkatułki 
na biżuterię nie z metalu, Szkatułki na biżuterię z metali szla-
chetnych, Pudełka na biżuterię (szkatułki lub puzderka), Szka-
tułki na zegary z metali szlachetnych, Szkatułki ozdobne wy-
konane z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię wyko-
nane z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię wykonane 
z metali nieszlachetnych, Szkatułki na biżuterię, nie z metali 
szlachetnych, Małe szkatułki na biżuterię, nie z metali szla-
chetnych, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Pudeł-
ka na zegarki, Pudełka na biżuterię [dopasowane], Pudełka 
z metali szlachetnych, Pudełka do eksponowania zegarków, 
Pudełka do eksponowania artykułów zegarmistrzowskich, 
Pudełka do prezentacji kamieni szlachetnych, Pudełka pa-
miątkowe z metali szlachetnych, Pudełka na szpilki do kra-
watów, Pudełka z metali szlachetnych na biżuterię, Kasetki 
na biżuterię, Kasetki skórzane na biżuterię, Kasety do pre-
zentacji wyrobów jubilerskich, Kasetki na biżuterię [na mia-
rę], Kasetki do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, 
Biżuteria, Imitacja biżuterii, Artykuły ozdobne [ozdoby lub 
biżuteria] do użytku osobistego, Akcesoria do biżuterii, Ak-
cesoria do zegarków, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Breloczki 
do kluczy [ozdoby], Części i akcesoria do biżuterii, Etui do ze-
garków i zegarów, Etui [dopasowane] na artykuły zegarmi-
strzowskie, Etui na artykuły zegarmistrzowskie, Etui na ze-
garki, Etui na zegarki [prezentacja], Etui z metali szlachetnych 
na artykuły zegarmistrzowskie, Etui z metali szlachetnych 
na zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 
Obudowy zegarów, Obudowy [skrzynki] do zegarów, Obu-
dowy na zegary, Obudowy do zegarków, Ozdoby wykona-
ne z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby [biżuteria], Skrzynki 
na zegarki, Woreczki na zegarki, Zegarki, Woreczki na biżute-
rię dopasowane, Skrzynki na biżuterię z drewna, 35 Promo-
cja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Udostępnianie 
analiz sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje 
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Usługi 
tworzenia kontaktów sprzedażowych, Informacje na temat 
metod sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprze-
daży handlowej, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Za-
rządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące pro-
mocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, 
Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat 
sprzedaży produktów, Doradztwo w zakresie wyceny zamó-
wień sprzedaży, Usługi marketingu telefonicznego [z wyjąt-
kiem sprzedaży], Administrowanie odnoszące się do metod 
sprzedaży, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie 
sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, 
Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi re-
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kon-
traktów na kupno i sprzedaż towarów, Informacje na temat 
rankingu sprzedaży produktów, Zarządzanie programami 
motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 
dla klientów, Marketing dotyczący promocji, Promocyjne 

usługi handlowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi promo-
cyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi 
w zakresie promocji, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z następującymi towarami: Szkatułki na biżuterię, 
Kasetki na biżuterię [szkatułki], Szkatułki na biżuterię z po-
zytywką, Szkatułki na biżuterię z metalu, Szkatułki na spinki 
do mankietów, Szkatułki na biżuterię nie z metalu, Szkatułki 
na biżuterię z metali szlachetnych, Pudełka na biżuterię [szka-
tułki lub puzderka], Szkatułki na zegary z metali szlachetnych, 
Szkatułki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, Szkatułki 
na biżuterię wykonane z metali szlachetnych, Szkatułki na bi-
żuterię wykonane z metali nieszlachetnych, Szkatułki na bi-
żuterię, nie z metali szlachetnych, Małe szkatułki na biżute-
rię, nie z metali szlachetnych, Pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, Pudełka na zegarki, Pudełka na biżuterię [dopaso-
wane], Pudełka z metali szlachetnych, Pudełka do ekspono-
wania zegarków, Pudełka do eksponowania artykułów zegar-
mistrzowskich, Pudełka do prezentacji kamieni szlachetnych, 
Pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych, Pudełka na szpil-
ki do krawatów, Pudełka z metali szlachetnych na biżuterię, 
Kasetki na biżuterię, Kasetki skórzane na biżuterię, Kasety 
do prezentacji wyrobów jubilerskich, Kasetki na biżuterię 
[na miarę], Kasetki do prezentacji artykułów zegarmistrzow-
skich, Biżuteria, Imitacja biżuterii, Artykuły ozdobne [ozdoby 
lub biżuteria] do użytku osobistego, Akcesoria do biżuterii, 
Akcesoria do zegarków, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bre-
loczki do kluczy [ozdoby], Części i akcesoria do biżuterii, Etui 
do zegarków i zegarów, Etui [dopasowane] na artykuły zegar-
mistrzowskie, Etui na artykuły zegarmistrzowskie, Etui na ze-
garki, Etui na zegarki[prezentacja], Etui z metali szlachetnych 
na artykuły zegarmistrzowskie, Etui z metali szlachetnych 
na zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 
Obudowy zegarów, Obudowy[skrzynki] do zegarów, Obu-
dowy na zegary, Obudowy do zegarków, Ozdoby wykona-
ne z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami, Ozdoby [biżuteria], Skrzynki 
na zegarki, Woreczki na zegarki, Zegarki, Woreczki na biżute-
rię dopasowane, Skrzynki na biżuterią z drewna.

(210) 547711 (220) 2022 09 30
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) #MAMTOWŻABCE
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, 29 Mięso i wyroby mięsne, Ryby, owoce mo-
rza i mięczaki, nieżywe, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Ser, Masło, 
Jogurt, Mleczne produkty spożywcze, Oleje i tłuszcze jadal-
ne, Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, 
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Prze-
tworzone owady i larwy, Naturalne i sztuczne osłonki do kieł-
bas, Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie 
z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub ich miesza-
nek, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Goto-
we dania składające się głównie z mięsa, Sałatki gotowe, Go-
towe posiłki składające się głównie z ryb, Placki smażone, 
Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery wykonane z pro-
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duktów mlecznych, Napoje mleczne, 30 Kanapki, Hambur-
gery w bułkach, Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbo-
żowe, Chrupki kukurydziane, Gotowe pizze, Popcorn, Przeką-
ski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski 
na bazie zbóż, Przekąski wieloziarniste, Sól, przyprawy i do-
datki smakowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, cia-
sta, tarty i ciasteczka, Cukierki, batony i guma do żucia, Bato-
ny zbożowe i energetyczne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka, Sago, Mąka, Zbożo-
we produkty spożywcze, Chleb, Czekolada, Melasa, Drożdże, 
Proszek do pieczenia, Przyprawy korzenne, Zioła suszone, 
Ocet, Sosy, Lód, Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy 
na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw, Naleśniki, Placki, Suche i płynne potrawy 
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 
Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, Gotowe do spo-
życia puddingi, Puddingi, Tiramisu, Gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sałatka 
z makaronu typu rurki, Herbata mrożona, Sernik, 31 Surowe 
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z za-
kresu akwakultury, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasio-
na, Świeże owoce i warzywa, Świeże zioła, Naturalne rośliny 
i kwiaty, Cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, Żywe zwie-
rzęta, Żywność i napoje dla zwierząt, Słód, 32 Napoje bezal-
koholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na bazie 
orzechów i soi, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, 
Wody, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole 
wysokoprocentowe [napoje], Wino, Cydr, Wymieszane napo-
je alkoholowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, 
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic-
twa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa 
sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciw-
pożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: sub-
stancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) prze-
znaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku 
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobie-
gające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, 
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: żywice 
naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku 
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nieleczni-
cze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, 
olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stoso-
wane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej nastę-
pujących towarów: preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk 
krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, 
oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochła-
niające kurz, nawilżające i wiążące, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: paliwa (również ben-

zyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetle-
nia, energia elektryczna, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: produkty farmaceutyczne, 
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sani-
tarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substan-
cje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjne-
go, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: środki 
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbi-
cydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystycz-
ne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty 
i artykuły higieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: metale nieszlachetne i ich sto-
py, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, prze-
nośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelek-
tryczne i druty z metali nieszlachetnych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej następujących towarów: drobne wy-
roby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania 
lub transportu, kasy pancerne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta-
mi, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna 
i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory 
i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczno-
ści, urządzenia do przenoszenia i transportu, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiata-
jące, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki 
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia 
napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w po-
jazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wy-
jątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rol-
nicze, inne niż narzędzia ręczne, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: inkubatory do jaj, auto-
maty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie 
ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: broń boczna, z wyjątkiem broni pal-
nej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higienicz-
ne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna 
i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żyw-
ności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia 
i mielenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia i przyrządy na-
ukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywa-
nia, ratowania życia i do celów dydaktycznych, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urzą-
dzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
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rów: nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie 
komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do na-
grywania i przechowywania danych, mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestru-
jące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia 
komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurko-
wania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla 
nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe 
do pływania podwodnego, Usługi w zakresie sprzedaży de-
talicznej następujących towarów: urządzenia do gaszenia 
ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: utrwalone na nośnikach informacje i dane, urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multime-
dialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnety-
zery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za po-
mocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable 
do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmac-
niacze i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia 
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania 
celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania 
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, pedały wah wah (kaczki), Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: telefony, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządze-
nia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły or-
topedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: urządzenia do masażu, 
urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlęta-
mi, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością 
seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akceso-
ria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły orto-
pedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły 
antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomaga-
jące współżycie seksualne, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: urządzenia i instalacje 
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, 
gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz 
do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu 
gazów spalinowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: urządzenia do opalania się, instala-
cje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę 
i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i re-
flektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, 
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, komin-
ki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: instala-
cje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania 
i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia 
do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamraża-
nia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących 
towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji 
wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządze-
nia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, zapalniczki i zapalarki, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej następujących towarów: pojazdy i środki trans-

portu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w po-
wietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztucz-
ne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następują-
cych towarów: metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubiler-
skie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imi-
tacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, po-
sągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, monety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej następujących towarów: instrumenty muzyczne, 
statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batu-
ty dyrygenckie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
stępujących towarów: papier i karton, druki, materiały introli-
gatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjąt-
kiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, mate-
riały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malo-
wania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następują-
cych towarów: materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, 
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektonicz-
ne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały 
filtracyjne z papieru, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących 
towarów: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe-
go, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazo-
we produkty papierowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: książki, komiksy, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzy-
ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, guta-
perka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzy-
wa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku 
w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyj-
ne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 
plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyj-
ne i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzę-
ce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły słu-
żące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzę-
że i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: kijki marszowe i trekkingowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: materiały 
niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, nie-
metalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitu-
my, budynki przenośne, niemetalowe, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: pomniki nie-
metalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich mate-
riałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblo-
we wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, 
niemetalowe, do przechowywania lub transportu, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub 
macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, Usłu-
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gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: kosze 
niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny 
pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia 
do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, nie-
metalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następu-
jących towarów: manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ru-
chome schody niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: przybory oraz pojemni-
ki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchen-
ne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, 
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), 
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wy-
jątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szkla-
ne, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki 
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, 
będące półproduktem, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej następujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży 
i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z ma-
teriałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: torby 
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materia-
ły na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papie-
ru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone 
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza 
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstyl-
nych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, na-
krycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy 
pasmanteryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, 
sztuczne kwiaty, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej na-
stępujących towarów: ozdoby do włosów, sztuczne włosy, 
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły 
tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły 
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria 
ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomo-
logiczne, dywany, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: chodniki (kilimy), maty i słomianki, 
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie 
ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej następujących towarów: gry, za-
bawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: 
artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, arty-
kuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne cho-
inki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towa-
rów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, galaretki, dżemy, kompoty, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej, następujących towarów: jaja, mleko, ser, ma-
sło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, na-

biał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy 
i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, na-
turalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, następujących towarów: kawa, herbata, ka-
kao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, maka-
ron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne 
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: drożdże, pro-
szek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła 
suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), 
dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrod-
nicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzo-
ne ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących to-
warów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona 
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żyw-
ność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
następujących towarów: produkty spożywcze, napoje, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: 
piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody 
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, sy-
ropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: tytoń i substytuty tytoniu, 
papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze do-
ustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, Usługi fran-
czyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi doradcze w za-
kresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi franczyzowe 
związane z pomocą w zakresie marketingu, Pomoc w ko-
mercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, 
Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem 
i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 
Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub 
handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 Wydawanie kart 
przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, Przelewy i transakcje finan-
sowe oraz usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponso-
rowanie finansowe, Usługi dotyczące kart bankowych, kart 
kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatni-
czych, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi transmisyjne, Za-
pewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa 
i kulturalna, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Organizacja szkoleń, Organizacja konferencji, 
Umożliwianie dostępu do publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, Zapewnianie dostępu do niepobieralnych 
publikacji elektronicznych poprzez portale internetowe, 
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi na-
ukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogra-
mowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
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komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompu-
terowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bez-
pieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usłu-
ga (SaaS), Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako 
usługa (SaaS), Oprogramowanie do wspierania franczyzo-
biorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), Oprogra-
mowanie do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS), 
Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościo-
wymi jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, 45 Usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, 
Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, 
Usługi potwierdzania tożsamości, Usługi prawne, Licencjo-
nowanie koncepcji franczyzowych, Licencjonowanie wła-
sności intelektualnej.

(210) 547712 (220) 2022 09 30
(731) PAWLAK DANIEL DEVELOPMENT, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiszkomania

(531) 26.13.25, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje kom-
puterowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Aplikacje biurowe 
i biznesowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie interfejsów, 
16 Fiszki, Karty, Karty obrazkowe, Karty informacyjne, Afisze, 
plakaty, Broszury, Druki, Diagramy, Książki edukacyjne, Pa-
pierowe materiały dydaktyczne, Tabele drukowane, Tablice 
[do pisania kredą], Wykresy, Zeszyty ćwiczeń, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Mapy, Małe 
tablice, Drukowane materiały w zakresie kursów korespon-
dencyjnych, Drukowane materiały edukacyjne, Podręczniki 
edukacyjne, 41 Nauczanie, Nauczanie języków, Nauczanie 
indywidualne, Nauczanie wspomagane komputerowo, Usłu-
gi w zakresie oświaty [nauczanie], Kursy korespondencyjne, 
Kursy szkoleniowe, Kursy korespondencyjne, nauka na od-
ległość, Kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, 
Usługi edukacyjne, Badania edukacyjne, Szkolenia edukacyj-
ne, Testy edukacyjne, Usługi egzaminowania (edukacyjne), 
Usługi doradztwa edukacyjnego, Organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych.

(210) 547725 (220) 2022 09 30
(731) ZWIĄZEK ZWROTÓW BANKOWYCH SPÓŁKA 

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

(540) zwrotybankowe.pl

(531) 24.17.01, 24.17.02, 24.15.01, 24.15.13, 26.11.03, 26.11.25, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 9 Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogra-
mowanie do udostępniania plików, Oprogramowanie komu-
nikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Oprogra-
mowanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie 
do synchronizacji plików, Oprogramowanie do zarządzania 
danymi, Oprogramowanie do eksploracji danych, Kompute-
rowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumienio-
wej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem 
Internetu, Oprogramowanie do zarządzania finansami, Opro-
gramowanie do analizy danych biznesowych, 36 Windyka-
cja należności i odzyskiwanie długów, Pobieranie należno-
ści ze sprzedaży na kredyt, Ściąganie należności i faktoring, 
Elektroniczne usługi windykacji należności, Ściąganie dłu-
gów, Organizacja ściągania długów, Odzyskiwanie zaległych 
długów, Doradztwo w zakresie długów, Świadczenie usług 
doradczych w zakresie długów o zagrożonej spłacie, Usłu-
gi doradcze dotyczące bankowości, Konsultacje związane 
z bankowością, Usługi informacyjne związane z bankowo-
ścią, Agencje windykacji należności, Agencje ściągania należ-
ności, Skomputeryzowana windykacja wymagalnych należ-
ności, Doradztwo dotyczące usług związanych ze zwrotem 
pożyczek, Usługi doradcze dotyczące kredytów, Odzyskiwa-
nie prowizji bankowych, Odzyskiwanie prowizji, Odzyskiwa-
nie prowizji od kredytów, Odzyskiwanie kosztów kredytów 
bankowych, Odzyskiwanie kosztów kredytów, Odzyskiwanie 
opłat od kredytów bankowych, Odzyskiwanie opłat od kre-
dytów, Odzyskiwanie opłat od pożyczek bankowych, Odzy-
skiwanie opłat od pożyczek, 41 Usługi edukacyjne i szkolenia 
w zakresie bankowości, Edukacja prawna, Szkolenia bizne-
sowe, Szkolenia personelu, Szkolenia w dziedzinie biznesu, 
Szkolenia związane z finansami, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, 
Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomo-
cą Internetu czy ekstranetów, 45 Usługi prawne, Doradztwo 
prawne, Usługi informacji prawnej, Dostarczanie informacji 
prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Pośrednictwo w pro-
cedurach prawnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, 
Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, Udzielanie in-
formacji związanej ze sprawami prawnymi, Usługi doradcze 
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usłu-
gi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trze-
cich, Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych 
za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 547727 (220) 2022 09 30
(731) GAŁKA ARKADIUSZ, Czajków
(540) (znak słowny)
(540) MODELWERK
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Książki, Przewodniki 
drukowane, Publikacje drukowane, Czasopisma [periodyki].

(210) 547731 (220) 2022 10 01
(731) LEŚNIAR SEBASTIAN, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CHI JOGA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 24.17.21, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.12, 26.01.18

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z jogą.

(210) 547741 (220) 2022 10 02
(731) KLOWAN PRZEMYSŁAW NEW BRAND, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J M Johnny Montana

(531) 26.07.25, 17.02.04, 17.02.01, 27.05.01, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 18 Elastyczne torby na odzież, Torby na odzież 
sportową, Paski skórzane [inne niż odzież], Torby podręczne 
na odzież sportową, 24 Etykiety tekstylne do oznaczania 
odzieży, Etykiety tekstylne opisujące odzież, Materiał dżerse-
jowy do odzieży, Materiały do produkcji odzieży, Materiały 
tekstylne do produkcji odzieży, Materiały tekstylne tkane 
do produkcji artykułów odzieżowych, Materiały tekstylne 
w belach do produkcji odzieży, Materiały tekstylne w belach 
do użytku w produkcji odzieży ochronnej, Materiał tkany 
z oddychającą powłoką poliuretanową przeznaczony 
do odzieży nieprzemakalnej, Tekstylia do produkcji artyku-
łów odzieżowych, Powlekane poliuretanem materiały tek-
stylne w belach do produkcji odzieży nieprzemakalnej, Metki 
z tkanin przyczepiane do odzieży, Materiały tkane do użytku 
w produkcji odzieży używanej w czystych pomieszczeniach 
typu clean room, Tekstylne podszewki do odzieży, Tekstylia 
w belach do produkcji odzieży, Tekstylia używane jako pod-
szewki do odzieży, Tkanina do produkcji odzieży wierzchniej 
dla mężczyzn, Tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla 
kobiet, Tkaniny do użytku jako podszewki do odzieży, Tkani-
ny do zastosowania w produkcji odzieży, Tkaniny elastyczne 
na odzież, Tkaniny powlekane do zastosowania w produkcji 
odzieży przeciwdeszczowej, Tkaniny tekstylne do produkcji 
odzieży, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji odzieży 
sportowej, Tkaniny tekstylne w belach do użytku w produk-
cji odzieży, Tkaniny z włókien do użytku w produkcji artyku-
łów odzieżowych, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, 
Dzianiny elastyczne na odzież sportową, 25 Galowa odzież 
wieczorowa, Garnitury trzyczęściowe [odzież], Golfy [odzież], 
Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kom-
binezony [odzież], Komplety do biegania [odzież], Kaptury 
[odzież], Komplety do joggingu [odzież], Komplety odzieżo-
we ze spodenkami, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki 

[odzież], Kurtki pikowane [odzież], Majtki dziecięce [odzież], 
Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież, Odzież ciążowa, 
Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla chłopców, 
Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla kolarzy, 
Odzież dla łyżwiarzy, Odzież dla małych dzieci, Odzież dla 
rowerzystów, Odzież do biegania, Odzież do jazdy na moto-
cyklu, Odzież do łyżwiarstwa figurowego, Odzież do spania, 
Odzież do sztuk walki, Odzież do tenisa, Odzież do uprawia-
nia judo, Odzież do uprawiania zapasów, Odzież dziana, 
Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, 
Odzież futrzana, Odzież gimnastyczna, Odzież haftowana, 
Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież 
męska, Odzież gotowa, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież modelująca, Odzież niemowlęca, Odzież nieprzema-
kalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież 
ochronna zakładana na ubrania, Odzież przeciwdeszczowa, 
Odzież puchowa, Odzież robocza, Odzież skórzana, Odzież 
sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], 
Odzież tkana, Odzież treningowa, Odzież wierzchnia dla 
chłopców, Odzież wieczorowa, Odzież wiatroszczelna, 
Odzież wełniana, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież 
wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież 
wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla niemowląt, 
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia na złe warunki 
pogodowe, Odzież wodoodporna, Odzież z lateksu, Odzież 
ze skóry, Okrycia wierzchnie [odzież], Ogrzewacze rąk 
[odzież], Opaski na głowę [odzież], Pajacyki dla dzieci [odzież], 
Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane 
[odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy 
przez ramię do odzieży, Pikowane kurtki [odzież], Poszetki 
[odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Rękawiczki jako 
odzież, Rękawiczki [odzież], Skórzane ochraniacze na spodnie 
(odzież), Śpioszki, pajacyki [odzież], Spodnie do joggingu 
[odzież], Stroje ludowe [odzież], Swetry [odzież], Szale boa 
[odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], 
Topy [odzież], Wstawki [części odzieży], Wstawki do bielizny 
[części odzieży], Wstawki do skarpetek stopek [części odzie-
ży], Wstawki do trykotów [części odzieży], Wstawki pod pa-
chy [części do odzieży], Wstawki do rajstop [części odzieży], 
Wstawki do pończoch [części odzieży], Wstawki do kostiu-
mów kąpielowych [części odzieży], Wyprawki dziecięce 
[odzież], Bliźniaki [odzież], Body [odzież], Chusty [odzież], 
Czapeczki na przyjęcia [odzież], Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Daszki [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Duże 
luźne kaptury [odzież], Dzianina [odzież], Fartuchy [odzież], 
Fulary [artykuły odzieżowe], Futra [odzież], Gabardyna 
[odzież], Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Halki 
[odzież], Kieszenie do odzieży, Maseczki na twarz (odzież), 
nie do celów medycznych lub sanitarnych, Maseczki na twarz 
[odzież], nie do celów medycznych lub sanitarnych, Maski 
ochronne [modna odzież], Maski ochronne [odzież], Mufki 
[odzież], Narzutki na ramiona [odzież], Nauszniki [odzież], 
Ocieplacze na kolana [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], 
Odzież golfowa, inna niż rękawiczki, Odzież narciarska, 
Odzież papierowa, Odzież pluszowa, Odzież skórzana dla 
motocyklistów, Odzież sportowa zawierająca czujniki cyfro-
we, Odzież surfingowa, Odzież taneczna, Odzież religijna, 
Odzież triatlonowa, Odzież z diodami elektroluminescencyj-
nymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież zawierająca sub-
stancje odchudzające, Odzież żeglarska nieprzemakalna, 
Opaski na biust [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Pa-
pierowe czapki używane jako części odzieży, Pasy ciążowe 
[odzież], Pieluchomajtki [odzież], Skóra (Odzież ze -), Tradycyj-
na odzież japońska, Woalki, welony [odzież], Zestawy typu 
„bliźniak” [odzież], 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, Guziki do odzieży, Haftowane 
łaty do odzieży, Hafty do odzieży, Karabińczyki [zapięcia] 
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do odzieży, Klamry do odzieży, Kokardy do odzieży, Łaty 
do naprawiania odzieży, Łaty do odzieży, Listki z brązu lub 
złota [ozdoby do odzieży], Metalowe oczka do odzieży, Metki 
z materiału do identyfikacji odzieży, Metki z tkanin do znako-
wania odzieży, Napy, guziki zatrzaskowe do odzieży, Nieme-
talowe oczka do odzieży, Oblamowania do obszywania 
odzieży, Oczka do odzieży, Odzież (Oczka, uszka do -), Odzież 
(Zapięcia do -), Pętelki do odzieży, Sprzączki do odzieży, 
Sznurki do odzieży, Sznurki skręcane do odzieży, Tasiemki 
imienne z materiału do identyfikacji odzieży, Tasiemki imien-
ne z materiału do znakowania odzieży, Taśmy wzmacniające 
do odzieży, Ćwieki do odzieży, Falbany do odzieży, Fiszbiny 
do odzieży, Guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, Sprzączki 
do pasków, nie z metalu szlachetnego, do odzieży, Sprzączki 
z metali szlachetnych do pasków [do odzieży], 35 Sprzedaż 
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
odzieży, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akce-
soriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usłu-
gi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej ak-
cesoriów odzieżowych, Usługi reklamowe w zakresie odzie-
ży, 39 Magazynowanie odzieży, Magazynowanie, przecho-
wywanie pod nadzorem odzieży, Pakowanie artykułów 
odzieżowych do transportu, Transport odzieży, Usługi chary-
tatywne, mianowicie dystrybucja odzieży, 40 Aplikacja mo-
nogramów na odzież, Nadrukowywanie, na zamówienie, 
ozdobnych wzorów na odzież, Obróbka artykułów odzie-
żowych poprzez zaprasowanie na stałe, Obróbka i przetwa-
rzanie odzieży do celów recyklingu, Obróbka mająca 
na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, Obróbka odzie-
ży poprzez zaprasowanie na stałe, Prasowanie na gorąco 
odzieży [kształtowanie odzieży], Przeróbki odzieży, Prze-
róbki odzieży [produkcja na zamówienie], Recykling odzie-
ży w celu uzyskania materiałów do produkcji włókien synte-
tycznych, Recykling odzieży, Szycie odzieży na miarę, Bar-
wienie odzieży, Barwienie tkanin lub odzieży, Dekatyzacja 
artykułów odzieżowych, Dekatyzacja odzieży, Fotograficz-
ne wytrawianie artykułów odzieżowych, Impregnowanie 
ognioodporne odzieży, Impregnowanie wodoodporne 
odzieży, Kurczenie artykułów odzieżowych, Obróbka odzie-
ży w celu zabezpieczenia przed pleśnią, Prasowanie [kształ-
towanie] odzieży, Usługi w zakresie dekatyzacji odzieży, 
Wybielanie odzieży, 42 Projektowanie dodatków odzieżo-
wych, Projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinie 
odzieży, Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Projektowanie odzieży ochronnej, Usługi projektowania 
odzieży, Usługi w zakresie projektowania odzieży.

(210) 547742 (220) 2022 10 02
(731) ONOZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O N O Z E

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.05
(510), (511) 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii 
wiatru, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecz-
nej, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Energia 

elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 9 Akumulatory 
energii fotowoltaicznej, Banki energii, Akumulatory do po-
jazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych, Aparatu-
ra i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne 
ogniwa fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Moduły 
fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształ-
cania promieniowania słonecznego na energię elektrycz-
ną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instala-
cje i urządzenia do uzdatniania powietrza, Systemy HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Systemy HVAC 
do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Agre-
gaty klimatyzacyjne, Centralne instalacje klimatyzacyjne 
[do celów przemysłowych], Centralne instalacje klimatyza-
cyjne do celów domowych, Centralne instalacje klimaty-
zacyjne, Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Dmuchawy 
elektryczne do celów klimatyzacyjnych, Domowe insta-
lacje klimatyzacyjne, Domowe urządzenia klimatyzacyj-
ne, Elektryczne urządzenia do ogrzewania pomieszczeń 
do celów domowych, Elektryczne urządzenia do chłodze-
nia pomieszczeń, Filtry do klimatyzacji, Filtry do okapów 
do wyciągów powietrznych, Filtry do użytku z urządze-
niami do klimatyzacji, Grzejniki [do przemysłowych celów 
klimatyzacyjnych], Induktory powietrza [klimatyzatory], 
Instalacje do chłodzenia powietrza, Instalacje i urządzenia 
wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje klimatyzacyjne, 
Instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, Instalacje 
klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, Instalacje klima-
tyzacyjne do celów domowych, Instalacje klimatyzacyjne 
do celów przemysłowych, Klimatyzacja do pomieszczeń 
przeznaczonych do przetwarzania danych, Klimatyzatory, 
Miejscowo uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne [do ce-
lów przemysłowych], Naczynia wzbiorcze do instalacji 
centralnego ogrzewania, Okapy do urządzeń klimatyzacyj-
nych, Okienne urządzenia do klimatyzacji, Parowniki do kli-
matyzatorów, Panele grzewcze na podczerwień, Pokrycia 
do wentylacji [części instalacji klimatyzacyjnych], Przeno-
śne klimatyzatory, Przenośne urządzenia do klimatyzacji, 
Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń do celów przemy-
słowych, Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyza-
cyjne do celów przemysłowych, Urządzenia klimatyzacyjne 
do pomieszczeń mieszkalnych, Urządzenia klimatyzacyjne 
do użytku handlowego, Urządzenia klimatyzacyjne mon-
towane w oknach, Urządzenia nawilżające do użytku wraz 
z urządzeniami klimatyzacyjnymi, Wentylatory [części in-
stalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory do klimatyzacji, 
Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, Wentylatory 
do użytku domowego, Wentylatory do użytku handlowe-
go, Wentylatory do użytku przemysłowego, Wentylatory 
elektryczne będące elementami domowych instalacji kli-
matyzacyjnych, Wentylatory stosowane w klimatyzatorach, 
Wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji], Wenty-
latory z silnikiem do klimatyzacji, Wirniki [części instalacji 
klimatyzacyjnych], Instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i zamrażania, Agregaty chłodnicze będące częściami syste-
mów do chłodzenia wody, Aparatura i instalacje chłodni-
cze, Aparaty i urządzenia chłodnicze, Chłodnice i podgrze-
wacze wody, Chłodnicze gabloty wystawowe, Chłodnicze 
instalacje do tytoniu, Chłodnicze kontenery transportowe, 
Chłodnicze lady, Chłodnie, Chłodzące automaty do na-
pojów, Chłodziarki do butelek [urządzenia], Chłodziarki 
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do klinkierów cementowych, Chłodziarki do mleka, Chło-
dziarki do wina, Chłodziarki do wina, elektryczne, Chło-
dziarki do wytwarzania i przechowywania lodu [do użytku 
domowego], Chłodziarki, elektryczne, Chłodziarki gazowe, 
Chłodziarko-zamrażarki, Dystrybutory wody schłodzonej, 
oczyszczonej, Elektryczne chłodziarki wina do użytku do-
mowego, Elektryczne lodówki [do użytku domowego], 
Elektryczne pojemniki chłodzące, Elektryczne urządzenia 
do schładzania wina, Elementy chłodnicze, Gabloty chłod-
nicze, Gabloty wystawowe zamrażające, Instalacje chłodni-
cze, Instalacje chłodnicze do płynów, Instalacje chłodnicze 
do cieczy, Instalacje chłodnicze do ekspozycji żywności, 
Instalacje chłodnicze do zamrażania, Instalacje chłodnicze 
do gazu, Instalacje chłodzące do głębokiego zamrażania, 
Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje do mrożenia po-
wietrza, Instalacje do schładzania wody pitnej, Instalacje 
do wytwarzania śniegu wewnątrz budynków, Instalacje 
do zamrażania, Instalacje do zamrażania (głębokiego), In-
stalacje zamrażające, Komory chłodzące, Komory mroź-
nicze, Kondensatory chłodnicze, Kontenery chłodnicze, 
Kontenery chłodnicze [gaz], Kostkarki do lodu do lodówek, 
Kriostaty, inne niż do celów laboratoryjnych, Kriozamra-
żarki, Lady chłodnicze, Lady chłodnicze na żywność, Lady 
chłodzące wystawowe na towary, Lady zamrażalnicze, 
Lodówki, Maszyny chłodnicze, Maszyny do produkcji ko-
stek lodu, Maszyny do produkcji lodu, Maszyny do pro-
dukcji śniegu, Maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, 
Nieprzenośne zamrażarki do użytku domowego, Pompy 
ciepła, Wyciągi [wentylacja], Induktory powietrza [wenty-
lacja], 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Czyszcze-
nie i naprawa kotłów, Czyszczenie kotłów, Instalacja chło-
dziarek (zamrażarek), Instalacja, naprawa i konserwacja rur 
kotłowych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 
Instalacja systemów energii wodnej, Instalacja systemów 
energii wiatrowej, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja syste-
mów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń 
do chłodzenia, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, 
Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja urzą-
dzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja uzie-
mienia elektrycznego, Instalacja zamrażarek, Instalowanie 
generatorów prądu, Budowa elektrowni wiatrowych, Bu-
dowa elektrowni wodnych, Budowa elektrowni falowych, 
Budowa elektrowni, Instalowanie oraz naprawa systemów 
klimatyzacyjnych, Instalowanie systemów zasilanych ener-
gią słoneczną.

(210) 547751 (220) 2022 10 03
(731) OLENDER PRZEMYSŁAW ROYAL FENSTER, Gorzów 

Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL FENSTER

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 6 Okna aluminiowe, Okna metalowe, Metalo-
we, dachowe okna półkoliste [okna], Metalowe okna pod-
noszone, Metalowe przeciwciężary okna, Okna skrzynko-

we metalowe, Metalowe okna dachowe, Okna dachowe 
metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Metalowe blokady 
do zamków na oknach, Okna pancerne posiadające ramy 
metalowe, Okna ścienne z metalu, Drzwi i okna metalowe, 
Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, 19 Okna wi-
trażowe, Okna szklane, Okna winylowe, Okna niemetalowe, 
Okna witrażowe (Szkło -), Okna żaluzjowe niemetalowe, 
Skrzynkowe (Okna -) niemetalowe, Kraty na okna (Nieme-
talowe -), Okna żaluzjowe ze szkła do budynków, Okna da-
chowe wykonane z tworzyw sztucznych, Okna pancerne 
posiadające niemetalowe ramy, Okna dachowe (nie z me-
talu), Okładziny (Niemetalowe -) na okna, Okna przesuwne 
w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, Niemetalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Okna PVC.

(210) 547752 (220) 2022 10 03
(731) ZALEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Lamibook
(510), (511) 16 Książki.

(210) 547754 (220) 2022 09 30
(731) STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI 

KRZESZOWICKIEJ, Krzeszowice
(540) (znak słowny)
(540) Willa Domańskich
(510), (511) 35 Impresariat w działalności artystycznej, mar-
keting opierający się na współpracy z influencerem, mar-
keting ukierunkowany, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, organizacja wydarzeń komercyjnych, 
organizowanie targów handlowych, pomoc w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi 
recepcyjne dla gości, usługi reklamowe w celu stworze-
nia rozpoznawalności marki na rzecz innych, usługi relacji 
z mediami, wynajem bilbordów, wynajmowane przestrzeni 
reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, 41 Informacja o imprezach rozrywkowych, organi-
zowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzanie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
(szkolenie), organizowanie imprez w celach rozrywko-
wych, organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), 
organizowanie widowisk (impresariat), organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie 
przyjęć (rozrywka), prezentowanie wystaw muzealnych, 
produkcja widowisk, prowadzenie imprez rozrywkowych, 
usługi rozrywkowe, wypożyczanie dzieł sztuki, 43 Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja 
miejsc w hotelach, usługi recepcji na potrzeby tymczaso-
wego zakwaterowania (wydawanie kluczy, zarządzanie 
przyjazdami i wyjazdami), usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji po-
siłków, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, wy-
najem wakacyjnych miejsc noclegowych, wynajmowanie 
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, wypożyczanie namiotów.

(210) 547765 (220) 2022 10 03
(731) OKROJ EDYTA AKADEMIA GASTRONOMII, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Akademia Gastronomii

(531) 27.05.01, 29.01.14, 11.01.01, 11.01.05, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.16

(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Szkolenia personelu restauracji, Na-
uczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie szko-
leń z zakresu prowadzenia restauracji.

(210) 547772 (220) 2022 10 03
(731) OVERBUILT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) OVERBUILT
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier wirtualnych, Programy 
gier komputerowych do pobierania, Nagrane oprogramo-
wanie gier komputerowych, Gry wideo [gry komputerowe] 
w formie programów komputerowych zapisanych na nośni-
kach danych, Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowa-
nie komputerowe], Platformy oprogramowania kompute-
rowego, Programy komputerowe do gier wideo i gier kom-
puterowych, Programy gier komputerowych do pobrania 
za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Pokrowce 
na smartfony i tablety, Ciekłokrystaliczne folie ochronne 
do smartfonów, Podkładki pod myszy komputerowe, Oku-
lary przeciwsłoneczne, Słuchawki [zakładane na głowę], 
Etui na okulary, Filmy wideo, Filmy kinematograficzne, Filmy 
do pobrania, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, 
Modele do rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie 
do kina wirtualnej rzeczywistości, Oprogramowanie rze-
czywistości wirtualnej do edukacji, Oprogramowanie gier, 
Okulary do rzeczywistości wirtualnej, Kino wirtualnej rze-
czywistości [VR], 28 Gry i akcesoria do gier, Przenośne [pod-
ręczne] gry komputerowe, Gry elektroniczne, Przenośne 
[podręczne] aparaty do gier wideo, Zabawki, Karty do gry, 
Gry fabularne, Gry planszowe, Elektroniczne gry planszowe, 
Figurki do zabawy, Figurki akcji do zabawy, Figurki do zaba-
wy wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki zabawkowe 
do kolekcjonowania, 41 Usługi gier online, Usługi w zakresie 
gier świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych 
i światowych sieci komunikacyjnych, Udostępnianie gier 
komputerowych on-line, Udostępnianie gier za pośrednic-
twem systemów komputerowych, Usługi gier oferowane 
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci 
dla użytkowników sieci, Udostępnianie gier internetowych 
[nie do pobrania], Informacje dotyczące rozrywki w postaci 
gier komputerowych udostępniane online z komputerowej 
bazy danych lub ze światowej sieci komunikacyjnej, Udo-
stępnianie informacji online z zakresu gier komputerowych 
i poszerzeń do gier komputerowych, Produkcja filmów 
telewizyjnych i kinowych, Produkcja seriali telewizyjnych, 
Udostępnianie filmów i seriali online, Organizacja i pro-
wadzenie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie 

i prowadzenie w celach rozrywkowych pokazów, zawodów 
i ceremonii wręczenia nagród, gier, przedstawień, Organi-
zowanie i prowadzenie zawodów dla osób grających w gry 
wideo i w gry komputerowe, Organizowanie zawodów gier 
komputerowych i wideo online dla grających w gry interak-
tywne, Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tema-
tycznych, Centra rozrywki i rozrywka, usługi udostępniania 
interaktywnych miejsc do zabawy, Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe związane z grami komputerowymi i innymi 
formami rozrywki online, Udostępnianie publikacji online, 
mianowicie czasopisma online zawierające informacje, wia-
domości i komentarze w zakresie gier komputerowych.

(210) 547780 (220) 2022 10 03
(731) MARCINIAK ROKSANA LAWENDOWY MOTYL 

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, Świeradów-Zdrój
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.03.01, 03.13.01, 26.02.14, 29.01.15
(510), (511) 3 Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, 
Krem do twarzy, Peelingi złuszczające do celów kosmetycz-
nych, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała 
[kosmetyki], Kremy kosmetyczne do rąk, Nielecznicze kremy 
do ciała, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy 
do stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Balsam 
do ciała, Balsamy do rąk, Nielecznicze balsamy do skóry, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Kremy i balsamy kosme-
tyczne, Żele pod prysznic, Mydła i żele, Żel pod prysznic 
i do kąpieli, Nielecznicze żele do kąpieli, Kosmetyki natural-
ne, Kosmetyki, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Balsamy 
do ciała, Emulsje do ciała, kosmetyki nielecznicze, Kosmety-
ki do pielęgnacji urody, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kre-
my do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy 
do ciała [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny 
do włosów i ciała, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Pre-
paraty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Serum do celów 
kosmetycznych, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy 
kosmetyków, Kosmetyki organiczne, Preparaty kosmetycz-
ne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty do włosów, Olejki 
do kąpieli do celów kosmetycznych, Preparaty do kąpieli, 
Olejki do celów kosmetycznych, Żel lawendowy, Olejek la-
wendowy do użytku kosmetycznego, Woda lawendowa.

(210) 547788 (220) 2022 10 04
(731) COLLEGE OF ENGLISH SZKOŁA JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO U METODYSTÓW SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) COLLEGE OF ENGLISH U METODYSTÓW

(531) 01.15.05, 20.07.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 Nauczanie języka angielskiego.

(210) 547807 (220) 2022 10 04
(731) GRZELCZAK ARKADIUSZ CEDRUS-TERENY ZIELENI, 

Topola-Osiedle
(540) (znak słowny)
(540) Cedrus
(510), (511) 44 Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, 
Projektowanie krajobrazów, Usługi w zakresie projektowania 
ogrodów.

(210) 547809 (220) 2022 10 04
(731) MIŚNIAKIEWICZ SEBASTIAN SEOPROFI, Więckowice
(540) (znak słowny)
(540) medovita
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobra-
nia na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe 
oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], Kom-
puterowe oprogramowanie graficzne, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, 
Oprogramowanie Business Intelligence, Oprogramowanie 
dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do analizy danych 
biznesowych, Oprogramowanie do aplikacji Interneto-
wych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów interneto-
wych, Oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, 
Oprogramowanie do automatycznego odkrywania proce-
sów biznesowych [ABPD], Oprogramowanie do obsługi 
wiadomości błyskawicznych, Oprogramowanie do obsługi 
sieci VPN [Wirtualna Sieć Prywatna], Oprogramowanie 
do obsługi rozległych sieci [WAN], Oprogramowanie dla 
nauki, Oprogramowanie dla serwerów internetowych, 
Oprogramowanie do pobrania z Internetu, Oprogramowa-
nie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Opro-
gramowanie do planowania, Oprogramowanie do poczty 
elektronicznej i przesyłania wiadomości, Oprogramowanie 
do pobrania, Oprogramowanie do poczty elektronicznej, 
Oprogramowanie do pracy zespołowej, Oprogramowanie 
do przesyłania wiadomości on-line, Oprogramowanie 
do smartfonów, Oprogramowanie do sterowania procesa-
mi, Oprogramowanie do technologii biznesowych, Opro-
gramowanie do telefonów komórkowych, Oprogramowa-
nie do udostępniania plików, Oprogramowanie do uzyski-
wania dostępu do treści, Oprogramowanie do wideokonfe-
rencji, Oprogramowanie do zarządzania na miejscu, Opro-
gramowanie do zarządzania organizacją pracy, Oprogra-
mowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramo-
wanie do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogra-
mowanie do zarządzania wydajnością firmy, Oprogramo-

wanie do zarządzania procesami biznesowymi, Oprogra-
mowanie do zarządzania personelem, Oprogramowanie 
komputerowe do kontroli czasu, Oprogramowanie kompu-
terowe do pobrania z Internetu, Oprogramowanie kompu-
terowe [programy], Oprogramowanie komputerowe, Opro-
gramowanie komputerowe do celów biznesowych, Opro-
gramowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społeczno-
ściowych, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramo-
wanie komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci 
komputerowych, Oprogramowanie konferencyjne, Opro-
gramowanie użytkowe, Oprogramowanie użytkowe 
do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za po-
średnictwem internetu, Oprogramowanie użytkowe 
do usług przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie 
użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, Oprogramowa-
nie użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramowa-
nie wspomagające, Oprogramowanie wspomagające po-
dejmowanie decyzji, Platformy edytowania zespołowego 
w czasie rzeczywistym [RTCE] [oprogramowanie], Platfor-
my oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], 
Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania 
informacjami, Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Programy komputerowe do pobrania, Użyt-
kowe programy komputerowe do pobrania, Programy 
komputerowe nagrane, Sprzęt komputerowy, Sprzęt pery-
feryjny do komputerów, Urządzenia do przetwarzania da-
nych, Urządzenia do rejestrowania czasu i daty, Urządzenia 
monitorujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia 
testujące, inne niż do celów medycznych, Oprogramowa-
nie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, Opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie 
danych, Oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek 
internetowych, Oprogramowanie marketingowe do wy-
szukiwania dla osób trzecich, Oprogramowanie do syste-
mów rezerwacji, Pobieralne gry komputerowe, 28 Gry plan-
szowe, Elektroniczne gry planszowe, Figurki do zabawy, Gry 
polegające na budowaniu, Gry przenośne z wyświetlacza-
mi ciekłokrystalicznymi, Karty do gry, Karty na wymianę 
[gry karciane], Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje 
telekomunikacyjne, Roboty zabawkowe, Gry, zabawki i ak-
cesoria do zabawy, Gry planszowe i urządzenia do hazardu, 
Gry karciane, Gry (Karty do -), Gry - łamigłówki, 35 Promocja, 
reklama i marketing stron internetowych on-line, Kompila-
cja statystyk związanych z reklamą, Gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, Promowanie [reklama] działalności 
gospodarczej, Reklama, Reklama biznesowych stron inter-
netowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamo-
we, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunika-
cyjne, Reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklama towarów i usług sprzedawców online za po-
średnictwem przewodnika online do przeszukiwania, Re-
klama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w Internecie dla 
osób trzecich, Reklama za pomocą marketingu bezpośred-
niego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w szczególności Internetu, Udzielanie informacji 
związanych z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia 
marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie wyszukiwania 
danych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, spra-
wozdawczość i pisanie tekstów, Elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Kom-
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, Multi-
medialne wydania publikacji elektronicznych, Pisanie i pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publiko-
wanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowa-



74 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT43/2022

nie książek edukacyjnych, Publikowanie czasopism, książek 
i podręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie multi-
medialne książek, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Oprogramowanie komputerowe (Aktualizacja -), Oprogra-
mowanie komputerowe (Instalacje -), Oprogramowanie 
komputerowe (Projektowanie -), Oprogramowanie kompu-
terowe (Wypożyczanie -), Usługi pomocy technicznej zwią-
zane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, 
Usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem kom-
puterowym, Usługi doradcze związane z oprogramowa-
niem używanym w obszarze handlu elektronicznego, Roz-
wiązywanie problemów z oprogramowaniem komputero-
wym [pomoc techniczna], Platformy do sztucznej inteli-
gencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Zarządza-
nie projektami komputerowymi, Przygotowywanie progra-
mów komputerowych do przetwarzania danych, Projekto-
wanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania 
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów 
do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do wyświetlania danych, Projektowanie i opra-
cowywanie systemów do przechowywania danych, Projek-
towanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, 
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowy-
wania danych, Opracowywanie systemów komputero-
wych, Platforma jako usługa [PaaS], Chmura obliczeniowa, 
Badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, 
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputero-
wych, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo w sprawach 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w dziedzi-
nie oprogramowania zabezpieczającego, Doradztwo w za-
kresie bezpieczeństwa komputerów, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane 
z aktualizacją oprogramowania komputerowego, Doradz-
two i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji kompute-
rowych, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem 
i używaniem oprogramowania komputerowego, Doradz-
two techniczne związane z instalacją i konserwacją opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo w dziedzinie 
analizy systemów komputerowych, Profesjonalne doradz-
two w dziedzinie komputerów, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Usługi dorad-
cze dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi 
doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowa-
niem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z projektowaniem, programowa-
niem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i in-
frastruktury technologii informacyjnej, Usługi doradcze 
i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z integracją systemów 
komputerowych, Usługi doradcze w dziedzinie projekto-
wania systemów informacyjnych, Usługi doradcze w dzie-
dzinie analizy systemów informacyjnych, Usługi doradcze 
w zakresie oprogramowania, Usługi doradcze w zakresie 
projektowania systemów komputerowych, Usługi doradz-
twa informatycznego, Usługi informacyjne w zakresie tech-
nologii informacyjnej, Usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, Usługi konsultacyjne w zakresie 
informatyki, Usługi konsultacyjne w zakresie systemów 
komputerowych, Usługi w zakresie doradztwa komputero-
wego, Usługi w zakresie konsultacji i doradztwa kompute-
rowego, Konsultacje w dziedzinie technologii informacyj-

nej, Poradnictwo informatyczne, Doradztwo w zakresie 
sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 
Elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, Prze-
chowywanie danych elektronicznych, Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi do-
radcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogra-
mowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące wy-
pożyczania komputerów lub oprogramowania komputero-
wego, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Zapewnianie oprogra-
mowania online, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, 
Wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego 
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarza-
nia w chmurze obliczeniowej, Wypożyczanie i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Wynajem sprzętu 
i oprogramowania, Wynajem programów komputerowych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeń-
stwa danych elektronicznych, Projektowanie i opracowy-
wanie stron internetowych, Projektowanie i rozwój sprzętu 
komputerowego, Projektowanie i tworzenie witryn interne-
towych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie 
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Projektowanie sieci komputerowych 
na rzecz osób trzecich, Projektowanie systemów informa-
tycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie stron in-
ternetowych w celach reklamowych, Tworzenie i projekto-
wanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie 
i utrzymywanie stron komputerowych (stron interneto-
wych) na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie 
projektowania sprzętu komputerowego, Usługi projekto-
wania narzędzi do przetwarzania danych, Usługi projekto-
wania systemów przetwarzania danych, Usługi projektowa-
nia systemów komputerowych, Monitorowanie systemów 
komputerowych do celów bezpieczeństwa, Monitorowa-
nie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, 
Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykry-
wania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpie-
czeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, Usługi programowania komputerowego 
w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, Anali-
zowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego 
w celu ochrony danych, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputero-
wego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Usługi 
w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa 
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie opro-
gramowania komputerowego, Instalacja i dostosowanie 
na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowe-
go, Instalacja i konserwacja oprogramowania komputero-
wego, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramo-
wania komputerowego, Instalacja oprogramowania kom-
puterowego, Powielanie programów komputerowych, Ba-
dania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo związane z pro-
jektowaniem i opracowywaniem programów oprogramo-
wania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania 
komputerowego dla osób trzecich, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramo-
wania, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja syste-
mów oprogramowania komputerowego i baz danych, 
Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie i testowanie oprogramowania, 
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Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyj-
nego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do prze-
twarzania w chmurze obliczeniowej, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do zarzą-
dzania bazami danych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elek-
tronicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania do przetwa-
rzania danych, Projektowanie, konserwacja, opracowywa-
nie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 
Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogra-
mowania komputerowego, Tworzenie platform kompute-
rowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie platform kompu-
terowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron 
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i projektowa-
nie indeksów informacji opartych na stronach interneto-
wych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Usługi pod-
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Wy-
najem sprzętu do przetwarzania danych, Doradztwo zwią-
zane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 
do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworze-
niem i projektowaniem stron internetowych, Opracowywa-
nie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, Planowa-
nie, projektowanie i rozwój stron internetowych online 
na rzecz osób trzecich, Projektowanie graficzne w celu 
kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i aktualizacja 
stron głównych i stron internetowych, Projektowanie 
i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, 
Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia 
stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie 
i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, 
Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron interneto-
wych, Projektowanie komputerowych stron internetowych, 
Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Pro-
jektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projek-
towanie stron głównych, Obsługiwanie wyszukiwarek, 
Udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych 
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wy-
szukiwania.

(210) 547810 (220) 2022 10 04
(731) LORANC IWONA KANCELARIA PODATKOWA TEMIDA, 

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEMIDA

(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi świadczone dla osób trzecich doty-
czące fakturowania, prowadzenia księgowości, przygotowy-
wania zeznań podatkowych, prowadzenia rachunkowości, 
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, 36 Usługi świad-

czone dla osób trzecich dotyczące doradztwa w sprawach 
finansowych, doradztwo podatkowe, usługi finansowe, eks-
pertyzy do celów podatkowych.

(210) 547816 (220) 2022 10 04
(731) PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baker for professionals

(531) 09.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Polepszacze mąki, 29 Śmietana, Bita śmietana, 
Śmietana kremówka do ubijania, Suszone orzechy, Orzechy 
przetworzone, Suszone owoce, Rodzynki, Galaretki, Dżemy, 
Marmolady, przetworzone owoce, Produkty mleczne, Twa-
róg, 30 Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Czekolada, 
Lody, sorbety i inne jadalne lody, Cukier, miód, melasa (sy-
ropy), Wyroby czekoladowe, Gotowe wypieki cukiernicze, 
Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Tarty, Serniki, Kakao, Czekolada 
na polewy lub posypki, Posypki cukiernicze, Dekoracje cu-
kiernicze do ciast, Polewy do ciast, Przyprawy, Przyprawy 
do pieczenia, Cynamon, Ziarna sezamu [przyprawy], Ziarna 
maku [przyprawy], Przetworzone ziarna, Suszone ziarna peł-
nego zboża, Budynie deserowe, Budynie deserowe w prosz-
ku, Kremy budyniowe custard [pieczone desery], Kremy i na-
dzienia cukiernicze.

(210) 547841 (220) 2022 10 05
(731) PATU-TRANS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PATU TRANS

(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 Usługi przewozu, Organizowanie transportu 
ładunków, Przewóz ładunków, Transport ładunków, Trans-
port drogowy ładunków, Usługi transportu ładunków, Usługi 
przewozu ładunków, Przewożenie i dostarczanie towarów, 
Logistyka transportu, Organizowanie transportu, Usługi 
transportowe, Usługi transportu drogowego.

(210) 547847 (220) 2022 10 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE LEGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki

(540) (znak słowno-graficzny)



76 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT43/2022

(540) P-PRO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.05, 26.11.06
(510), (511) 23 Przędza i nici dla włókiennictwa.

(210) 548003 (220) 2022 10 11
(731) KBK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bochnia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aromatum

(531) 01.15.15, 05.03.15, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, Substancje chemiczne do użytku w pro-
dukcji kosmetyków zapachowych, Substancje chemiczne 
do użytku w produkcji detergentów zapachowych, Synte-
tyczne składniki zapachowe, 3 Aromaty [olejki eteryczne], 
Aromatyczne olejki eteryczne, Esencje eteryczne, Esencje 
i olejki eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne do użyt-
ku osobistego, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Dy-
fuzory z patyczkami zapachowymi, Mieszanki zapachowe 
na bazie geraniolu, Olejki do perfum i zapachów, Olejki ete-
ryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olej-
ki zapachowe, Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy 
podgrzewaniu, Pałeczki zapachowe, Preparaty zapachowe, 
Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Saszetki zapachowe, 
Sole zapachowe do kąpieli, Środki perfumeryjne i zapacho-
we, Środki zapachowe do celów domowych, Środki zapa-
chowe do pomieszczeń, Środki zapachowe do samocho-
dów, Substancje zapachowe do użytku osobistego, Woski 
do roztapiania [preparaty zapachowe], Zapachy, 4 Świece 
zapachowe.

(210) 548026 (220) 2022 10 11
(731) ROCHUCKI KAMIL SAHARA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Henna Sahara Tazarine
(510), (511) 3 Henna [barwnik kosmetyczny].

(210) 548080 (220) 2022 10 12
(731) STAŃCZYK MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE PANAS, 
Chorzęcin

(540) (znak słowny)
(540) 3f
(510), (511) 1 Płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, Płyny 
hamulcowe, 4 Oleje mineralne, Oleje samochodowe, Oleje 
do silników samochodowych, Oleje silnikowe, Smary, Sma-
ry przemysłowe, Oleje syntetyczne, Oleje bazowe, Oleje 
przekładniowe, Oleje do smarowania, Oleje do turbin, Oleje 
do turbosprężarek, Oleje penetrujące, Oleje smarowe do sil-
ników pojazdów mechanicznych, Oleje smarowe jako oleje 
hydrauliczne, Oleje smarowe [smary przemysłowe], Oleje 
syntetyczne do sprężarek.

(210) 548084 (220) 2022 10 12
(731) DROHOBECKA ANNA CRISTAL COSMETICS 

LABORATORY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRISTAL COSMETICS LABORATORY

(531) 01.15.19, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki i szewski, 
Preparaty toaletowe.

(210) 548096 (220) 2022 10 12
(731) KBK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bochnia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) essenti powered by nature

(531) 05.03.13, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 01.15.15, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 1 Produkty chemiczne do sporządzania produk-
tów zapachowych, Substancje chemiczne do użytku w pro-
dukcji kosmetyków zapachowych, Substancje chemiczne 
do użytku w produkcji detergentów zapachowych, Synte-
tyczne składniki zapachowe, 3 Aromaty [olejki eteryczne], 
Aromatyczne olejki eteryczne, Esencje eteryczne, Esencje 
i olejki eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne do użyt-
ku osobistego, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Dy-
fuzory z patyczkami zapachowymi, Mieszanki zapachowe 
na bazie geraniolu, Olejki do perfum i zapachów, Olejki ete-
ryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olej-
ki zapachowe, Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy 
podgrzewaniu, Pałeczki zapachowe, Preparaty zapachowe, 
Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Saszetki zapachowe, 
Sole zapachowe do kąpieli, Środki perfumeryjne i zapacho-
we, Środki zapachowe do celów domowych, Środki zapa-
chowe do pomieszczeń, Środki zapachowe do samocho-
dów, Substancje zapachowe do użytku osobistego, Woski 
do roztapiania [preparaty zapachowe], Zapachy, 4 Świece 
zapachowe.

(210) 548115 (220) 2022 10 13
(731) CC&GS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dąbrowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARS CARE GranSport
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.12, 
27.05.17, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 
26.04.22, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.10

(510), (511) 37 Czyszczenie aut, Naprawa, konserwacja 
i tankowanie pojazdów, Czyszczenie higieniczne [pojazdy], 
Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie i polerowanie 
pojazdów silnikowych, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie 
samochodów, Dostarczanie informacji o konserwacji pojaz-
dów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, Instalacje 
wnętrz samochodowych na zamówienie, Instalowanie czę-
ści do pojazdów, Instalowanie na zamówienie zewnętrznych, 
wewnętrznych i mechanicznych części do pojazdów [tuning], 
Instalowanie wyposażenia samochodowego, Instalowanie 
urządzeń do zabezpieczania pojazdów, Kompleksowe czysz-
czenie pojazdów, Kompleksowe czyszczenie samochodów, 
Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Dostarczanie infor-
macji o naprawach pojazdów, Dostarczanie informacji o usłu-
gach naprawczych w branży lotniczej, Konserwacja części i ak-
cesoriów do komercyjnych lądowych pojazdów silnikowych, 
Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja i naprawy 
pojazdów silnikowych, Konserwacja instalacji do mycia pojaz-
dów, Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, 
Konserwacja pojazdów, Konserwacja pojazdów mechanicz-
nych, Konserwacja samochodów, Konserwacja, serwis i na-
prawa pojazdów, Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa 
silników, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem kon-
serwacji, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem na-
prawy, Kontrola samochodów i ich części przed konserwacją 
i naprawą, Malowanie ozdobnych pasków na samochodach, 
Malowanie pojazdów, Malowanie pojazdów mechanicznych, 
Malowanie samochodów, Montaż [instalowanie] akcesoriów 
do pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów, 
Mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów, 
Mycie pojazdów mechanicznych, Nakładanie farb antykoro-
zyjnych na pojazdy, Nakładanie farb przeciwrdzewnych na po-
jazdy, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwo-
zia pojazdów, Naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, 
Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników 
do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, 
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części 
do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych 
i ich części, Naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, 
Naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, 
Naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach me-
chanicznych, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodo-
wej dla osób trzecich, Naprawa instalacji do mycia pojazdów, 
Naprawa karoserii samochodowych, Naprawa kół, Naprawy 
i konserwacja samochodów, Naprawy i obsługa samocho-
dów, Naprawy lub konserwacja samochodów, Odświeżanie 
lakieru samochodu, Odnawianie pojazdów, Obsługa i napra-
wy pojazdów silnikowych, Obsługa i naprawa samochodów, 
Organizowanie konserwacji silnikowych pojazdów lądowych, 
Organizowanie wstawiania przednich szyb do wymiany w po-
jazdach, Organizowanie wstawiania szyb do wymiany w po-
jazdach, Polerowanie [czyszczenie] pojazdów, Polerowanie 
pojazdów, Polerowanie samochodów, Przegląd pojazdów, 
Przegląd samochodów, Regulacja [tuning] pojazdów, Sma-
rowanie pojazdów, Smarowanie pojazdów drogowych, Sma-
rowanie samochodów, Smarowanie [olejenie] samochodów, 
Tuning nadwozi samochodów, Usługi czyszczenia silnikowych 
pojazdów lądowych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji 
pojazdów, Usługi konserwacji i naprawy pojazdów silniko-
wych, Usługi konserwacji i napraw samolotów, Usługi myjni 
pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, Usługi w zakresie apli-
kacji farby antykorozyjnej do podwozia samochodu, Usługi 
w zakresie konserwacji szyb przednich w pojazdach, Usługi 
w zakresie konserwacji okien w pojazdach, Usługi w zakresie 

konserwacji pojazdów silnikowych, Usługi w zakresie odna-
wiania samochodów, Usługi warsztatów samochodowych 
w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi warsztatów w za-
kresie konserwacji pojazdów, Usługi warsztatów w zakresie 
konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, Usługi 
wymiany przednich szyb samochodowych, Usługi wymia-
ny oleju samochodowego, Usługi zabezpieczania podwozia 
pojazdu przed korozją, Usługi związane z tapicerką i naprawą 
pojazdów, Usługi wymiany szyb samochodowych, Ustawianie 
zbieżności kół, Wstawianie okien do pojazdów silnikowych, 
Wstawianie przednich szyb do pojazdów silnikowych, Instala-
cja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach.

(210) 548171 (220) 2022 10 14
(731) ŁOMŻYŃSKI KLUB SPORTOWY 1926, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁKS

(531) 24.01.13, 24.01.15, 27.05.23, 26.11.07, 26.11.06, 29.01.12
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Odzież, Nakrycia głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, 41 Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 548188 (220) 2022 10 17
(731) GRYCZA-JANUSZEWSKA MAŁGORZATA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) SOLUMEN
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze-
chowywania energii elektrycznej, Komponenty elektryczne 
i elektroniczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Baterie słoneczne do celów przemysło-
wych, Baterie słoneczne do użytku domowego, Falowniki foto-
woltaiczne, Fotodiody, Fotokomórki do użycia z oświetleniem 
bezpieczeństwa, Fotoogniwa, Fotowoltaiczne moduły sło-
neczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowolta-
iczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie foto-
woltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaicz-
ne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Moduły fotowoltaiczne, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne z krze-
mu krystalicznego, Panele słoneczne, Komórki fotowoltaiczne, 
11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Elektryczne oprawy 
oświetleniowe, Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrz-
ne, Elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, Elementy 
instalacji oświetleniowej na podczerwień, Elementy oświetle-
niowe, Elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, Insta-
lacje do lamp ulicznych, Instalacje oświetleniowe, Instalacje 
oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], 
Lampowe promienniki podczerwieni, Lampy bezpieczeństwa 
LED, Lampy do bezpiecznego oświetlenia, Lampy do celów 
oświetleniowych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 541287, 541288, 545721, 546533, 546611, 547030, 547033, 547034, 547816, 548003, 548080, 548096

3 541287, 541288, 541418, 543755, 546795, 547030, 547033, 547034, 547304, 547387, 547621, 547688, 547780, 
548003, 548026, 548084, 548096

4 544387, 546611, 547514, 547519, 547688, 547742, 548003, 548080, 548096

5 541287, 541288, 541418, 543049, 546533, 546681, 546682, 546683, 546846, 547029, 547030, 547033, 547034, 
547235, 547378, 547379, 547393, 547406, 547420, 547548, 547597, 547599, 547621

6 535641, 537759, 539217, 540358, 547636, 547751

7 543047, 544129, 546992, 547641, 547642, 547644

8 543047, 546702, 546719, 547643

9 530890, 537759, 539217, 543047, 543493, 546217, 546218, 546530, 546532, 546637, 546689, 546839, 546916, 
547017, 547042, 547044, 547255, 547285, 547313, 547404, 547580, 547581, 547646, 547662, 547693, 547711, 
547712, 547725, 547742, 547772, 547809, 548188

10 547548, 547621, 547693

11 543047, 546805, 546807, 546916, 547044, 547636, 547742, 548188

12 544129, 546916

14 547355, 547385, 547386, 547397, 547398, 547694, 547709

16 540358, 543493, 546689, 546910, 546998, 547387, 547712, 547727, 547752

17 547328, 547636

18 546529, 547688, 547697, 547741

19 535641, 537759, 547617, 547751

20 540358, 547298, 547687, 547708

21 540358, 546689, 546916, 547688

23 547847

24 547688, 547741

25 545076, 546529, 546675, 546689, 547285, 547688, 547689, 547741, 548171

26 547688, 547741

28 545076, 545831, 546217, 546218, 547066, 547684, 547704, 547772, 547809

29 541418, 543049, 544434, 546288, 546746, 547017, 547235, 547711, 547816

30 543049, 544434, 544436, 546272, 546288, 546746, 547127, 547235, 547711, 547816

31 543049, 547711

32 541418, 542099, 543629, 545076, 546552, 546746, 547235, 547318, 547319, 547605, 547676, 547711

33 530920, 540358, 540489, 547312, 547676, 547711

34 547030, 547033, 547034, 547126

35 530890, 536484, 537759, 540358, 541418, 542099, 543493, 543755, 544129, 544387, 545188, 545798, 546268, 
546637, 546689, 546795, 546805, 546807, 546910, 546947, 546955, 547017, 547030, 547033, 547034, 547214, 
547235, 547255, 547304, 547313, 547328, 547342, 547379, 547404, 547494, 547558, 547580, 547581, 547596, 
547605, 547611, 547622, 547623, 547624, 547641, 547642, 547643, 547644, 547649, 547653, 547656, 547682, 
547683, 547684, 547687, 547689, 547694, 547697, 547704, 547708, 547709, 547711, 547741, 547754, 547809, 
547810, 548171

36 542099, 545798, 546530, 546532, 546955, 547494, 547514, 547519, 547558, 547585, 547623, 547647, 547656, 
547682, 547683, 547711, 547725, 547810
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37 539217, 542099, 544129, 545798, 547214, 547255, 547328, 547494, 547514, 547519, 547558, 547617, 547649, 
547656, 547742, 548115

38 547173, 547711

39 544387, 545517, 545798, 545861, 547321, 547494, 547624, 547741, 547841

40 537759, 539217, 546941, 546998, 547624, 547741

41 543465, 543493, 543755, 545076, 546268, 546533, 546637, 546998, 547027, 547214, 547342, 547366, 547558, 
547603, 547606, 547616, 547640, 547691, 547711, 547712, 547725, 547731, 547754, 547765, 547772, 547788, 
547809, 548171

42 539217, 542099, 544785, 545798, 546530, 546532, 546533, 546998, 547173, 547214, 547255, 547313, 547494, 
547558, 547626, 547649, 547711, 547741, 547809

43 542099, 543049, 543527, 545188, 546552, 546947, 547348, 547350, 547617, 547711, 547754

44 543049, 544129, 546216, 547012, 547140, 547580, 547581, 547625, 547648, 547807

45 543493, 545798, 547214, 547494, 547711, 547725
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

#MAMTOWŻABCE 547711

3f 548080

8 Art-Billds 547684

ADIAMO WE LOVE DIAMONDS 547385

ADIAMO WE LOVE DIAMONDS 547398

ADIAMO 547386

ADIAMO 547397

AEGIS VES 240 541288

AEGIS 541287

Akademia Gastronomii 547765

AKTYWNI PRZEZ POKOLENIA 543465

ALL 547387

AROMA KING 547030

AROMA KING 547034

aromatum 548003

Art-Billds 547704

BABY BOX 547321

Baker for professionals 547816

BEHAFE JOINT STOCK COMPANY BEHAFE 546916

Betlejem w Polsce 547640

Bifflori 546681

Biflori 546683

BIPOL 544387

biżuterra 536484

Bluella 547319

BOTANA 547622

Brofestill 547420

BROWAR JEDNOŚCI 542099

CARS CARE GranSport 548115

Cedrus 547807

ChessboArt 547066

CHI JOGA 547731

CHLEBOVA LUXURY SPIRIT DISTILLED  
FROM POLISH ARTISIAN BREAD 547676

Cieszynki 546746

COLLEGE OF ENGLISH U METODYSTÓW 547788

CRISTAL COSMETICS LABORATORY 548084

CYCLO3NOVA 547378

CZTERY SERY 546217

DAREXIL 547597

Deher heating & cooling 546805

DEHER 546807

Dessoto POLARIZED 546839

DK smart design 546998

DOBRO NATURY 547605

DONUM 541418

DOZ PRODUCT GASTIMIN 547393

ECOMMWAY ACADEMY 547027

emti 547649

enbif 546846

ENTAsplit 547636

essenti powered by nature 548096

EXOfos 546611

EXPRESS HOUSE 547585

FASTRING 547042

FESTIWAL Kocham Cię 547691

FG system 547214

FID Group 547656

Fiszkomania 547712

FITREC 547235

FizjoPoradnia.pl zdrowy punkt widzenia 547648

Franka 546947

FUNGO STOP+ REGENERATING CREAM 547379

Furnirest 547687

Furnirest 547708

GARSAD 547624

Gastro Miasto Smakuj Wrocław 546268

Graper WINE & FRUIT 540358

GS RB B GIL BABILON  
SANTUCCI & ELISABETTA ROBERTA FRANCHI 546529

HALBA BERGMONA 540489

HARDMAISTER 535641

Hello!Choco 547029

Henna Sahara Tazarine 548026

HIKO 546992

HISTIN 547406

Hitaxa Junior 547599

insta skórki 543755

ISMA 547662

ITD Collection 546910

J M Johnny Montana 547741

Jetlag 547126

JÖRGOPTIC GERMAN TECHNOLOGY 530890

kelo 547693

KETO 546288

KOCHAM KOSZALIN 546689

KONSMETAL 539217

KULKAMAN 547355

LABEL&PRICE 547646

Labifid 546682
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Lamibook 547752

LAURENCJA 547298

Lilac NATURAL COSMETICS 547304

Lilienne 547694

Lilienne 547709

LOZAR.PL elektronarzędzia 543047

ŁKS 548171

medovita 547809

MGM ELECTRO 547641

MGM GAS 547644

MIŁOŚĆ MA CZTERY ŁAPY 546637

Miss Liberte 547689

misspank 547140

MMA SILESIAN 545076

MODELWERK 547727

Musztardy Konik 544436

My Minelli 546675

Navi-Chem 544785

nimm 2 Śmiejżelki MIĘKKUSIE z jogurtem 547127

NOVDOM Na dziś, na zawsze 545798

NOVDOM Na dziś, na zawsze! 547494

O N O Z E 547742

OJB 547642

ONE EYED GIGANT IRISH MYTHOLOGY  
BALOR IRISH WHISKEY GREAT NORTHERN 
DISTILLERY DUNDALK IRELAND TRIPLE  
DISTILLED MASTER BLENDED Perfectly 
Balanced SLOWLY MATURED IN SPECIALLY  
SELECTED OAK BARRELS HIGHEST QUALITY  
SELECTED AND APPROVED BY CHARLES  
HUNTER 530920

OOPTILUX AGNIESZKA STAWOWY 547581

OOX 547580

OSWAJAM JEDZENIE 547603

OSWAJAM JEDZENIE 547606

otoLokal CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 547558

OVERBUILT 547772

OvO MEN 546719

OvO 546702

PAN DA SZAMĘ 543049

PATU TRANS 547841

PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA 547514

PBM Południe 547519

pgpg.pl 547017

Pivbaza 546552

POZNAJ SMAK LEGENDY ... KRÓWKI  
GÓRALSKIE - RĘCZNIE KRZESANE ! 546272

P-PRO 547847

Primeau 547318

PROAGRI 546533

PY POSHYOU 547688

REMOR 537759

ROYAL FENSTER 547751

SENEGIS 547328

SEO-PROFI 547313

SIMPLE BARBERSHOP 546216

SLD 543493

Smile Studio 547625

SOLUMEN 548188

SONCAS 547617

Spingo 546955

Spingo 547682

spingo 547683

STARS 547285

studio spokoje 547626

Symetricus AROMA KING 547033

SZCZEK 547653

TARTAK TRAKSTOL 546941

TEMIDA 547810

THE VIEW 545188

TrafficAds 547611

TRATTORIA SANO 543527

TRIBI Przestrzeń Rozwoju Kompetencji 547366

TRIP STORY 547697

TULIJA 547621

U PIEKARZY pizza & pasta 547348

U PIEKARZY pizza & pasta 547350

unitelix 547173

V4 Account ACCOUNTING SERVICES 547596

veni vidi vici 545861

VIZARD FINANCE 546530

VIZARD 546532

Voguella 547548

Votum Robin Lawyers 547623

vvv 545517

WERTTOOLS 547643

WEST BARREL W AN ORIGINAL BLEND  
OF THE FINEST SPIRITS MATURED PATIENTLY 
MATURED IN OAK BARRELS CAREFULLY 
BLENDED BY MASTERS AMUSINGLY RICH  
AND SMOOTH WITH SWEET ROUNDED  
FINISH BLEND NUMBER: TRIPLE DISTILLED 
OAK BARRELS W SMALL BATCH EDITION 547312

White Wood NIERUCHOMOŚCI 547647

Willa Domańskich 547754

wirtualNEWycieczki 547342

Wizyter 547404

WŁADCA KOŚCI 546218

WODNESPRAWY 547616

WTYCZKA 547255

XSTORM 547044

YOUNiQo 546795

Zatoka Uśmiechu 547012

ZROLOWANI 545831

zwrotybankowe.pl 547725



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.

1141871 MEGOGO (2022 09 16) 35, 38, 41
1311623 ALBATUR (2022 07 27)

CFE: 26.04.19, 27.05.01, 29.01.13 6, 20
1530445 HELIUS (2022 09 06) 1, 5,
1548508 ČESKYÉ PIVO LAGER (2022 09 13)

CFE: 05.11.15, 11.03.03, 25.01.13, 29.01.15 32
1654249 NEXTVIEW (2022 09 21) 9, 42
1674172 RFX (2022 04 11) 7, 9, 12
1687235 AFISUAL (2022 05 11, 2021 12 23) 5
1687240 POWIN (2022 08 31, 2022 08 22) 9, 11, 42
1687251 VISIFLIB (2022 05 11, 2021 12 23) 5
1687252 AFLEB (2022 05 11, 2021 12 23) 5
1687254 LARNEX (2022 05 11, 2021 12 22) 5
1687344 BIOGEL (2022 04 22) 1
1687357 SECRETS FAMILY PAULIG 

(2022 07 07, 2022 05 12)
30

1687358 MOTOR (2022 07 29, 2022 07 26) 33
1687366 ECOswell (2022 04 15, 2022 03 24)

CFE: 05.03.14, 27.05.01, 
29.01.03

3, 5, 10, 21, 
30, 32

1687394 Sungmor (2022 06 15)
CFE: 27.05.01 4, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 26, 27, 28, 31, 35, 44
1687402 LARA (2022 07 04, 2022 01 04)

CFE: 05.03.13, 25.01.06, 27.05.07, 
28.01.00, 29.01.14

29

1687416 FINE DE CLAIRE (2022 07 07, 2022 06 27) 33
1687507 XT-7 (2022 08 26, 2022 07 01) 25
1687617 QRELL (2022 08 08, 2022 03 01) 3

1687679 2022 03 28, 2021 12 23)
CFE: 02.09.15, 14.05.02, 
26.01.01, 29.01.12

36, 37, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45

1687681 SCANTECH (2022 05 10)
CFE: 26.03.02, 27.05.01 7, 9, 42

1687690 IT (2022 08 11)
CFE: 26.04.01, 27.05.17 35, 41, 43

1687760 NOBLEWOOD (2022 07 07, 2022 06 20) 33
1687761 CASA DEL LOROS  

2022 07 07, 2022 06 20)
33

1687802 2022 07 27)
CFE: 24.13.01, 24.17.01, 26.01.01, 26.11.01 11

1687810 TRANSGOURMET INSTYTUT KULINARNY 
(2022 06 21, 2022 02 22)
CFE: 11.01.01, 
26.11.07, 
27.05.24

1, 3, 4, 5, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

1687864 SUSTAINERA  
(2022 02 23, 2022 01 12)

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 
12, 17, 24, 37, 40

1687893 Flamy Hit  
(2022 05 19, 2021 11 24)

9, 28, 41

1688010 EXOWRAP (2022 08 22, 2022 05 12) 25
1688095 ENERGIKO (2022 09 05) 4, 35, 37, 39, 42
1688158 Slow Phos (2022 09 02) 1
1688273 FARO 4D Digital Reality 

(2022 06 06, 2022 02 23)
9, 41, 42

1688278 FARO Digital Reality 
(2022 06 08, 2022 02 24)

9, 41, 42

1688291 2022 06 14)
CFE: 26.01.16, 28.05.00, 29.01.13 30, 35



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1 2

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1530445, 1687344, 1687810, 1687864, 1688158 

2  1687864 

3  1687366, 1687617, 1687810, 1687864 

4  1687394, 1687810, 1687864, 1688095 

5  1530445, 1687235, 1687251, 1687252, 1687254, 1687366, 1687810 

6  1311623, 1687394 

7  1674172, 1687681, 1687864 

8  1687394, 1687864 

9  1654249, 1674172, 1687240, 1687394, 1687681, 1687864, 1687893,
 1688273, 1688278 

10  1687366 

11  1687240, 1687394, 1687802, 1687810, 1687864 

12  1674172, 1687864 

16  1687810 

17  1687864 

18  1687394, 1687810 

19  1687394 

20  1311623, 1687394, 1687810 

21  1687366, 1687394, 1687810 

22  1687394 

24  1687394, 1687810, 1687864 

25  1687507, 1687810, 1688010 

26  1687394 

27  1687394 

28  1687394, 1687810, 1687893 

29  1687402, 1687810 

30  1687357, 1687366, 1687810, 1688291 

31  1687394, 1687810 

32  1548508, 1687366, 1687810 

33  1687358, 1687416, 1687760, 1687761, 1687810 

34  1687810 

35  1141871, 1687394, 1687690, 1687810, 1688095, 1688291 

36  1687679, 1687810 

37  1687679, 1687864, 1688095 

38  1141871, 1687810 

39  1687679, 1687810, 1688095 

40  1687679, 1687810, 1687864 
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41  1141871, 1687679, 1687690, 1687810, 1687893, 1688273, 1688278 

42  1654249, 1687240, 1687679, 1687681, 1687810, 1688095, 1688273,
 1688278 

43  1687679, 1687690, 1687810 

44  1687394, 1687679, 1687810 

45  1687679, 1687810



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.

537590 Meta Platforms, Inc.
2022 04 25 9

537818 SEVIO SOLUTIONS
2022 05 02 9, 35, 38, 42, 45

538991 Fontem Holdings 4 B.V.
2022 05 23 9, 35, 37, 42

538992 Fontem Holdings 4 B.V.
2022 06 07 9, 35, 37, 42

539700 LOUIS VUITTON MALLETIER
2022 06 07 41

540476 Laboratoires Théa  
(société par actions simplifiée)
2022 07 04 5

541089 PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER
2022 08 16 32

543123 LITE E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 10 11 29, 30

543989 ERECRUITMENT SOLUTIONS SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 10 04 35

544049 ROSSI & ROSSI S.r.l.
2022 10 11 33

543505 Caterpillar Inc.
2022 10 11 7, 9, 11, 35, 37, 41, 42

543962 Hugo Boss Trade Mark  
Management GmbH & Co. KG
2022 10 10 3, 35, 41, 42, 44

544249 BUFFALO GRILL
2022 10 11 43


	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


