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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 26 września 2022 r. Nr ZT39

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) 508222 (220) 2019 12 18
(731) KOTYSZ MAREK, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S Stylistic Cristal

(531) 01.15.19, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, żyrandole.

(210) 525818 (220) 2021 03 10
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) APTEO Altaminium
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki sanitarne zawarte w tej klasie, Środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w pra-
niu, w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmety-
ki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, 
Witaminy, Minerały zawarte w tej klasie, Mineralne dodatki 
do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, 
Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki 
spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, 
Produkty biologiczne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopo-
chodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceu-
tyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opa-
trunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty wetery-
naryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me-
dycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są prze-
znaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, 

10 Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Odzież, 
nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów me-
dycznych, Odzież i nakrycia głowy i obuwie dla personelu 
medycznego i pacjentów, Aparaty i instrumenty medyczne, 
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura 
do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, 
Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykote-
rapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki 
dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów 
leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i na-
rzędzia weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są prze-
znaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.

(210) 532124 (220) 2021 07 29
(731) PODGAJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Folwark Jankowice Zamieszkaj przy parku

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyj-
nych, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów, 
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budownictwo miesz-
kaniowe, Malowanie, Murarstwo, Nadzór budowlany, Bu-
downictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo], Kon-
serwacja i naprawa budynków, 43 Konstrukcje przenośne 
[Wypożyczanie -], Dzierżawa metalowych i niemetalowych 
budynków przenośnych.

(210) 538169 (220) 2021 12 24
(731) RUTKOWSKI MICHAŁ CARCAR, RENIK,  

MIM FIRMA HANDLOWA, Sowia Wola Folwarczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MiM RENIK MOZZARELLA

(531) 09.01.10, 09.07.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Import-Export produktów spożywczych, 
sprzedaż hurtowa produktów spożywczych, 39  transport 
drogowy.
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(210) 538208 (220) 2021 12 29
(731) KOŁOSOWSKI PAWEŁ, SZULIM DOMINIK AKONDA 

SPÓŁKA CYWILNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Akonda
(510), (511) 7 Urządzenia i maszyny introligatorskie do ce-
lów przemysłowych.

(210) 538935 (220) 2022 01 22
(731) KARWATA JAKUB CREATORIA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) CREATORIA
(510), (511) 16 Obwoluty, Segregatory, 19 Drzwi nieme-
talowe, 20 Dekoracje wiszące jako ozdoby, Ławy [meble], 
Łóżeczka dla dzieci, Łóżeczka dziecięce, Łóżeczka koszyki 
dla dzieci, Łóżka, Łóżka drewniane, Meble, Meble biurowe, 
Meble metalowe, Meble ogrodowe, Pudełka drewniane lub 
z tworzyw sztucznych, Ramy obrazów i listwy do ram ob-
razów, Skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, Skrzynki 
lęgowe, Skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, Skrzynki 
na listy, niemetalowe i niemurowane, Skrzynki na narzędzia, 
niemetalowe, puste, Skrzynki na zabawki, Słupki do drapa-
nia dla kotów, Statuetki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Stojaki do butelek, Stojaki do wieszania ubrań, 
Stojaki do wystawiania gazet, Stojaki na beczki, niemetalowe, 
Stojaki na broń, Stojaki na czasopisma, Stojaki na kapelusze, 
Stojaki na książki [meble], Stojaki na parasole, Stojaki na pa-
szę, Stojaki na ręczniki [meble], Stoliczki na kolana, Stoliki pod 
maszyny do pisania, Stoliki ruchome pod komputery, Szaf-
ki zamykane, Szafki ze schowkami, Szafy wnękowe, Szyldy 
z drewna lub tworzyw sztucznych, Tabliczki znamionowe, 
niemetalowe, Taborety, Taborety ze schodkiem [meble], Ule, 
Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki stojące na płasz-
cze, Wyroby stolarskie, Wywieszki [tabliczki ogłoszenio-
we] z drewna lub tworzyw sztucznych, Wyroby z tworzyw 
sztucznych do celów reklamowych lub przemysłowych, 
jak: pulpity pod książki, pojemniki do pakowania z tworzyw 
sztucznych, szafki, regały, szafki do przechowywania i ekspo-
nowania żywności, ozdoby z tworzyw sztucznych do artyku-
łów spożywczych, drobna galanteria z tworzyw sztucznych, 
taka jak: uchwyty, Tablice reklamowe, Tablice na ogłoszenia, 
Tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, Biurka, Stoły, Bufety 
przenośne, Drabinki z drewna, Drzwi do mebli, Etażerki, Fo-
tele, Kanapy, Karnisze, Kołki niemetalowe, Komody, Krzesła, 
Kwietniki, Materace, Niemetalowy osprzęt do mebli, Plasti-
kowe wykończenia mebli, Ścianki działowe do mebli, Meble 
szkolne, Drewniane palety załadowcze i transportowe, Płytki 
dekoracyjne na ściany, Półki meblowe, Ramy do obrazu, Sofy, 
Stoiska wystawowe, Stoliczki na kółkach, Stoły do masażu, 
Stoły kreślarskie i warsztatowe, Szafki, Szezlongi, Szkatułki, 
Taśmy drewniane, korkowe, Toaletki, Trumny, Wózki meblo-
we, Zagłówki meblowe, Szafy, fotele i kanapy tapicerowane, 
35 Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie 
materiałów reklamowych i upominków reklamowych: drob-
nych wyrobów pamiątkarskich ze skóry, szkła i porcelany 
oraz wykonywanie reklamowych projektów graficznych, 
projektowanie drukowanych materiałów reklamowych, dru-
ków, plakatów, ulotek reklamowych oraz opakowań, w tym 
z papieru, tektury, Usługi przetwarzania danych i tworzenia 
informatycznej bazy danych, Usługi projektowe: projektowa-
nie plakatów reklamowych, billboardów, katalogów, ulotek, 
prospektów, gadżetów, 38 Udostępnianie czasu dostępu 
do komputerowych baz danych, 40 Stolarstwo meblowe, 
42 Projektowanie budowlane, Projektowanie graficzne ma-
teriałów promocyjnych, Projektowanie opakowań, Projekto-
wanie urbanistyczne, Projektowanie wizytówek, Projektowa-

nie techniczne, Projektowanie graficzne, Usługi projektan-
tów mody, Usługi opracowania oprogramowania kompute-
rowego, instalacji i wdrażania tego oprogramowania, Usługi 
tworzenia witryn internetowych, Projektowanie i wdrażanie 
dla osób trzecich witryn internetowych oraz utrzymywanie 
dla nich tych witryn internetowych w globalnej sieci kom-
puterowej, Administrowanie stronami komputerowymi, 
Instalacje oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
oprogramowania, Odzyskiwanie danych komputerowych, 
Powielanie oprogramowania, Programowanie komputerów, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Konwer-
sja danych przez programy komputerowe, Analizy systemów 
komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron interne-
towych dla osób trzecich, Usługi graficzne, Projektowanie 
dekoracji wnętrz, znaków towarowych i firmowych oraz 
identyfikacji wizualnej marek, Opracowywanie identyfika-
cji wizualnej firm oraz usług, Usługi w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, Projektowanie stoisk wystawienniczych, 
Projektowanie i tworzenie stron internetowych, Projektowa-
nie stron korporacyjnych i wizerunkowych, Projektowanie 
i tworzenie aplikacji typu desktop, jak i www, Wdrażanie 
systemów zarządzania treścią działających w oparciu o au-
torskie oprogramowanie, Projektowania wnętrz targowych 
i wystawowych, stoisk ekspozycyjnych i wystawowych, sto-
isk targowych oraz promocyjnych, Opracowywanie serwi-
sów internetowych, Doradztwo informatyczne w zakresie in-
tegracji biznesowych za pomocą narzędzi informatycznych, 
Projektowanie i tworzenie platform integracji biznesowych 
działających w modelu intranetu i ekstranetu, Projektowanie 
systemów komputerowych, Konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, Wzornictwo przemysłowe 
– stylizacja, Usługi związane z projektowaniem graficznym, 
44 Projektowanie ogrodów.

(210) 539930 (220) 2022 02 15
(731) VICART KAROLINA, Wrocław; MIĘDZYNARODOWA 

ORGANIZACJA SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
PIERWSZY KLUB WE WROCŁAWIU, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przemocometr

(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 45 Usługi prawne, usługi osobiste i społeczne 
(doradztwo w zakresie realizacji osobistych, usługi duchowe), 
usługi polityczne, usługi w zakresie ochrony praw człowieka, 
usługi i pomoc charytatywna, Usługi w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia oraz zapobieganiu 
przemocy, usługi mediacyjne w sporach, Agencje adopcyj-
ne, Usługi w zakresie opieki, opieka zastępcza, Świadczenie 
usług wsparcia emocjonalnego, Usługi tworzenia sieci kon-
taktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych 
do pobrania, Usługi nawiązywania kontaktów, Usługi serwi-
sów społecznościowych online, Usługi towarzyskie, usługi 
dotrzymywania towarzystwa osobom starszym i niepełno-
sprawnym, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], 
Doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, Świadczenie 
usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów 
cierpiących na choroby zagrażające życiu, Świadczenie usług 
występowania w imieniu pacjentów szpitali i pacjentów 
znajdujących się w placówkach opieki długoterminowej, Do-
radztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych 
usług, zawarte w tej klasie.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 539985 (220) 2022 02 16
(731) NATURAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OmegaMarine Premium
(510), (511) 5 Suplementy mineralne do żywności do celów 
medycznych, 29 Oleje jadalne.

(210) 540116 (220) 2022 02 21
(731) BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) owline

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 26.11.25, 26.03.05, 
26.01.22

(510), (511) 1 Kleje poliuretanowe do podłóg drewnianych, 
Grunty reaktywne, Kleje do gruntowania i wykańczania, Żywi-
ce syntetyczne w stanie surowym, Tworzywa sztuczne w sta-
nie surowym, Kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, Kity 
i inne pasty do wypełniania, Laminaty z papieru o zwiększonej 
czułości, Powłoki do renowacji pokryć podłóg [inne niż farby 
lub oleje], Składniki chemiczne dla budownictwa, Chemiczne 
związki utrwalające, Grunt do ścian, Membrany do impregna-
cji wodoodpornej w postaci płynów chemicznych do użyt-
ku w budownictwie, Mieszaniny chemiczne do stosowania 
w przemyśle budowlanym, Mieszanki izolacyjne do ochrony 
przed wilgocią [inne niż farby], Mieszanki zabezpieczające 
przed wilgocią [inne niż farby], Powłoki ochronne do budyn-
ków [inne niż farby lub oleje], Skrobia do mocowania podłóg, 
Surfaktanty do użytku w konserwacji powierzchni podłóg, 
Surfaktanty do użytku w pokrywaniu powierzchni podłóg, 
Wypełniacze mineralne, 2 Grunt głębokopenetrujący, Pod-
kłady (chemia), Farby gruntowe, Powłoki gruntowe, Mieszanki 
gruntujące, Uszczelniające podkłady gruntowe, Rozcień-
czalniki do powłok gruntowych, Oleje do podłóg drewnia-
nych, Powłoki do użytku jako podkłady gruntowe, Podkłady 
do przygotowywania powierzchni do malowania, Farby, po-
kosty, lakiery, Środki zapobiegające korozji i zabezpieczające 
drewno, Koloranty, barwniki, Żywice naturalne w stanie su-
rowym, Bejce do drewna, Preparaty do konserwacji drewna, 
Oleje do drewna, Ochronne oleje do drewna, Oleje do kon-
serwacji drewna, Mieszanki uszczelniające (farby i oleje), Oleje 
stosowane do obróbki drewna, Zaprawy farbiarskie, żywice 
naturalne, pigmenty i tusze, Powłoki, Rozcieńczalniki i zagęsz-
czacze do powłok, barwników i tuszów, Barwnik do drewna, 
Barwniki do nakładania na drewno, Barwniki rozpuszczalniko-
we do drewna, Ekstrakt z drewna barwiącego, Drewno bar-
wiące, Bejce do podłóg, Bejce, Barwniki uszczelniające przed 
wpływami atmosferycznymi, Grzybobójcze bejce hydrofo-
bowe, Produkty postarzające do barwnika do stolarstwa arty-
stycznego, Lakiery do drewna, Politura, Powłoki przezroczy-
ste stosowane jako farby, Powłoki w sprayu [lakiery], Lakiery 
ochronne do podłóg, Lakiery silikonowe, Lakiery w postaci 
powłok, Mieszaniny do osuszania farb, Podkładowe lakie-
ry ochronne, Preparaty do suszenia lakierów, transparentne 
materiały wykończeniowe do drewna, Utrwalacze [lakiery], 

Preparaty do konserwacji i zabezpieczania, Dodatki do użyt-
ku w powłokach, karbonyl [do konserwacji drewna], Kreozot 
do ochrony drewna, Preparaty [farby] zawierające środki chro-
niące drewno przed atakami owadów, Preparaty [farby] za-
wierające środki zapobiegające gniciu drewna, Uszczelniające 
płyny [konserwanty] do drewna, Benzyna lakowa do użytku 
jako rozcieńczalnik do farb, 3 Preparaty do mycia, czyszczenia 
i konserwacji podłóg, Oleje czyszczące, Oleje pielęgnacyjne 
do podłóg, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki za-
pachowe do celów domowych, Kremy do polerowania, Lakie-
ry (środki do usuwania -), Mieszanka do polerowania podłóg, 
Mieszaniny do nabłyszczania podłóg, Mieszanki do pielęgna-
cji podłóg, Mieszanki polerujące, Mieszanki usuwające farbę, 
Naturalne olejki do celów oczyszczających, Nasączone ście-
reczki do polerowania, Naturalne pasty do podłóg, Naturalne 
woski do podłóg, Nawilżane chusteczki nasączone środkiem 
oczyszczającym, Olejek terpentynowy [preparat odtłuszcza-
jący], Pasta do podłogi, Pasty płynne do podłóg, Preparaty 
antystatyczne do celów domowych, Preparaty chemiczne 
do czyszczenia do użytku domowego, Płyny do czyszczenia, 
Płyny do mycia, Płyny do szorowania, Preparaty do usuwania 
pleśni, Preparaty do polerowania pielęgnujące drewno, Pre-
paraty do polerowania, Preparaty do usuwania powłok pod-
łogowych, Preparaty do usuwania wosku, Preparaty do usu-
wania wosku z podłóg, Preparaty myjące, Rozpuszczalniki 
do usuwania farb, Rozpuszczalniki do usuwania lakierów, Roz-
twory do szorowania, Wosk do podłóg, Wosk do parkietów.

(210) 541274 (220) 2022 04 04
(731) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTI NETWORK

(531) 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi administracyjne w zakresie kart lojal-
nościowych, 36 Usługi płatności finansowych.

(210) 541275 (220) 2022 04 04
(731) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINGLE NETWORK
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(531) 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi administracyjne w zakresie kart lojal-
nościowych, 36 Usługi płatności finansowych.

(210) 541470 (220) 2022 03 27
(731) MISTARZ MAREK TNT SYSTEMY INFORMATYCZNE, 

Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Hey Crypto
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie targów i wy-
staw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, 
Organizacja wydarzeń komercyjnych, Prowadzenie wystaw 
w ramach wirtualnych targów handlowych online, Mar-
keting towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
kuponów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie progra-
mów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyj-
nych, Organizowanie i zarządzanie programami motywacyj-
nymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lo-
jalnościowymi, Zarządzanie programem rabatowym w celu 
umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary 
i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, 
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez 
Internet, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, Rozpowszechnianie reklam za pośrednic-
twem internetowych sieci komunikacyjnych, Doradztwo 
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, 
Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, 
Konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, 
Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowe-
go, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Dostarczanie 
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie han-
dlu elektronicznego, Świadczenie usług w zakresie reklamy 
komputerowej, Udostępnianie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej w Internecie, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci 
informacyjnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w mediach elektronicznych, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem 
internetu, Organizowanie aukcji, Przeprowadzanie interak-
tywnych aukcji wirtualnych, Usługi aukcyjne online za po-
średnictwem Internetu, Usługi w zakresie licytacji świadczo-
ne w Internecie, Opracowywanie informacji gospodarczych, 
Opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i in-
formacji handlowych, Zarządzanie komputerowymi bazami 
danych, Analiza trendów biznesowych, Analizy gospodarcze, 
Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, 
Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji 
biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen 
możliwości biznesowych, Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacje w zakresie analizy biznesowej, 36 Crowdfunding, Finan-
sowanie społecznościowe, Organizowanie działań mających 
na celu zbieranie funduszy na cele biznesowe, Organizo-
wanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele 
charytatywne, Sponsorowanie i patronat finansowy, Usługi 
w zakresie pozyskiwania funduszy, Zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, Usługi w zakresie wyceny własności intelektu-

alnej, Wycena dzieł sztuki, Transakcje wymiany walut, Udo-
stępnianie informacji na temat cen kursu walut, Usługi finan-
sowe związane z walutami cyfrowymi, Wymiana finansowa 
kryptoaktywów, Usługi informacji finansowej dotyczące wa-
lut, Handel walutami online w czasie rzeczywistym, Usługi 
w zakresie wirtualnej waluty, Usługi polegające na znalezie-
niu kapitału wysokiego ryzyka, Usługi w zakresie dostarcza-
nia kapitału wysokiego ryzyka, Emisja bonów wartościowych 
w ramach programu członkowskiego dla klientów, Wydawa-
nie bonów wartościowych w związku z programami lojalno-
ściowymi, 41 Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, Publikowanie czasopism w postaci elektronicz-
nej w Internecie, Publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych online, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja 
konkursów edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie gier, 
Organizowanie konkursów artystycznych, Edukacja onli-
ne z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, Gry internetowe [nie do pobrania], Organi-
zacja zawodów w grach elektronicznych, Udostępnianie gier 
za pośrednictwem systemów komputerowych, Udostępnia-
nie interaktywnych gier komputerowych online, Usługi gier 
elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej, Usługi w zakresie interaktywnych gier 
komputerowych, 42 Aktualizacja i projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizowanie stron interne-
towych, Badania i doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania 
i opracowywania oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron 
internetowych, Instalowanie stron internetowych w Interne-
cie na rzecz osób trzecich, Opracowywanie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie in-
teraktywnego oprogramowania multimedialnego, Projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości 
wirtualnej, Opracowywanie oprogramowania komputero-
wego, Opracowywanie oprogramowania do przetwarzania 
i dystrybucji treści multimedialnych, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania gier komputerowych, Programo-
wanie spersonalizowanych stron internetowych.

(210) 542887 (220) 2022 05 11
(731) RESTAURANT CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # ModaNaGin GINWEEK festiwal kultury ginu

(531) 27.05.01, 24.13.09
(510), (511) 35 Prowadzenie punktów informacji i porad 
konsumenckich, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży, Badania biznesowe, Badania rynkowe, 
Badania opinii publicznej, Usługi zbierania opinii-sonda-
że, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych  
i/lub reklamowych, outsourcing-doradztwo handlowe, Pro-
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mocja sprzedaży dla osób trzecich, Kreowanie firm, usług i to-
warów, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi 
pośrednictwa w handlu, 41 Doradztwo w zakresie organizacji 
zawodów kulinarnych, Administrowanie [organizacja] konkur-
sami, Administrowanie [organizacja] zawodami, Organizacja 
wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja wystaw w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, Organizowanie konkursów w celach kulturalnych, 
Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organi-
zowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizo-
wanie konkursów w celach rozrywkowych, Organizowanie 
wykładów, Prowadzenie konkursów w Internecie, Usługi kon-
sultacyjne w dziedzinie zawodów kulinarnych, Usługi w zakre-
sie konferencji, Doradztwo w zakresie planowania przyjęć, Do-
radztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Organizo-
wanie balów, Organizowanie i przeprowadzanie targów w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i urzą-
dzanie wystaw w celach rozrywkowych, Planowanie przyjęć, 
Planowanie przyjęć [rozrywka], 43 Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie in-
formacji o usługach barów, Herbaciarnie, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Informacja o usługach re-
stauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygoto-
wywania posiłków, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety], Kontraktowe 
usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Ofero-
wanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Udostępnianie opinii na temat 
restauracji, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, 
Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie in-
formacji w zakresie barów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi 
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków piw-
nych, Usługi osobistych kucharzy, Usługi prywatnego klubu 
kolacyjnego, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, 
Usługi świadczone przez bary bistro, Zapewnianie pomiesz-
czeń na uroczystości, Winiarnie.

(210) 543110 (220) 2022 05 16
(731) KIEZIK MARZANNA ZAKŁAD PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWY MARK, Giżycko
(540) (znak słowny)
(540) mark
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, sękacze, 35 Usługi 
gromadzenia towarów takich jak wyroby cukiernicze, ciasta, 
sękacze w celu ich udostępniania i sprzedaży.

(210) 543287 (220) 2022 05 20
(731) STACJA KONTROLI POJAZDÓW BIENIECKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Namysłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKP

(531) 29.01.12, 18.01.08, 18.01.23, 26.01.02, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 37 Czyszczenie pojazdów, obsługa pojazdów, 
polerowanie pojazdów, mycie pojazdów, smarowanie po-
jazdów, bieżnikowanie opon, wulkanizacja i naprawy opon, 
usługi stacji obsługi samochodów, 42 Badania techniczne 
pojazdów, Badania w dziedzinie mechaniki pojazdów.

(210) 543544 (220) 2022 05 30
(731) MIERZWIŃSKA-DOBOSZ ANNA ORTO REHA SPORT, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORTO REHA SPORT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.06, 26.01.01, 26.01.14, 02.09.22, 
02.01.08, 11.01.03

(510), (511) 44 Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, Opracowywanie indywidualnych progra-
mów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, Usługi lekarskie, Doradztwo 
dotyczące ochrony zdrowia, Masaż, Masaż shiatsu, Masaż 
sportowy, Masaże, Ochrona zdrowia, Opieka medyczna 
i zdrowotna, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, Ośrodki zdrowia, Świadczenie usług w zakresie 
opieki zdrowotnej, Poradnictwo związane z terapią zajęcio-
wą, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi elektroterapii 
dla fizjoterapii, Usługi medyczne.

(210) 543863 (220) 2022 06 08
(731) GRADOŃ LEON, Warszawa; ĆWIEKA KAROL, 

Warszawa; CZELEJ KAMIL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UltimaST
(510), (511) 11 Filtry do użytku przemysłowego i domowe-
go, Filtry do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], 
Filtry do instalacji przemysłowych, Filtry do klimatyzacji, Fil-
try do oczyszczaczy powietrza, Filtry do oczyszczania ga-
zów [części domowych lub przemysłowych instalacji], Filtry 
do oczyszczania powietrza, Filtry do oczyszczania wody, 
Filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, Filtry do urzą-
dzeń wodnych, Filtry do urządzeń zaopatrujących w wodę, 
Filtry do uzdatniania wody, Filtry do użycia z lampami, Fil-
try do użycia z urządzeniami do wentylacji, Filtry do użytku 
z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry do wody, Filtry do wody 
pitnej, Filtry powietrza, Filtry powietrza do urządzeń klimaty-
zacyjnych, Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje fil-
trujące powietrze, Obudowy filtrów do oczyszczania wody, 
Przemysłowe maszyny do filtrowania powietrza, Urządzenia 
do filtrowania wody pitnej, Urządzenia filtracyjne do instala-
cji zaopatrujących w wodę, Instalacje i urządzenia do ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 
Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania 
w wodę i sanitacji.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 543864 (220) 2022 06 08
(731) GRADOŃ LEON, Warszawa; ĆWIEKA KAROL, 

Warszawa; CZELEJ KAMIL, Warszawa
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(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.05, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 11 Filtry do użytku przemysłowego i domowe-
go, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimaty-
zacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia sanitar-
ne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Filtry do ga-
zów [domowe lub przemysłowe instalacje], Filtry do instalacji 
przemysłowych, Filtry do klimatyzacji, Filtry do oczyszczaczy 
powietrza, Filtry do oczyszczalników wody, Filtry do oczysz-
czania powietrza, Filtry do oczyszczania wody, Filtry do sa-
nitarnych dystrybutorów wody, Filtry do urządzeń oświe-
tleniowych, Filtry do urządzeń wodnych, Filtry do urządzeń 
zaopatrujących w wodę, Filtry do uzdatniania wody, Filtry 
do użycia z lampami, Filtry do użycia z urządzeniami do wen-
tylacji, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry 
do wody, Filtry do wody do użytku przemysłowego, Filtry 
do wody [instalacje] stosowane w rolnictwie, Filtry do wody 
pitnej, Filtry powietrza, Filtry powietrza [części maszyn lub in-
stalacji do oczyszczania powietrza], Filtry powietrza do urzą-
dzeń klimatyzacyjnych, Filtry świetlne [inne niż do użytku 
medycznego lub fotograficznego], Instalacje do filtrowania 
powietrza, Instalacje filtrujące powietrze, Przemysłowe ma-
szyny do filtrowania powietrza, Urządzenia do filtrowania 
wody pitnej, Urządzenia filtracyjne do instalacji zaopatrują-
cych w wodę.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 543891 (220) 2022 06 08
(731) NOWAK PAULINA, Warszawa;  

TYCZYŃSKA BARBARA, Bolechowo-Osiedle
(540) (znak słowny)
(540) Solo Babki
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie turystyki i po-
dróży, 39 Usługi doradztwa turystycznego i informacji tu-
rystycznej, Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji 
podróży, Usługi osobistych przewodników turystycznych, 
Usługi przewodników turystycznych oraz informacja o po-
dróży, Usługi przewodników turystycznych, Usługi rezer-
wacji podróży turystycznych, Udzielanie informacji tury-
stycznych, Udzielanie informacji turystycznej za pomocą 
komputera, Udzielanie informacji turystom związanych 
z wyprawami i zwiedzaniem, Udzielanie informacji tury-
stycznych za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie 
informacji turystycznych za pomocą komputera, Rezerwa-
cja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, Orga-
nizacja wycieczek turystycznych, Informacja turystyczna, 
Udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, Usługi świadczone przez 
przewodników turystycznych, Usługi w zakresie organi-
zowania wycieczek na rzecz turystów, Zwiedzanie tury-
styczne, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne 
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 41 Kur-
sy edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej, Organiza-
cja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych 
z sektorem turystycznym, Organizowanie kursów instruk-
tażowych dla turystów, Prowadzenie kursów edukacyjnych 

związanych z branżą turystyczną, Publikowanie katalogów 
dotyczących turystyki, Publikowanie przewodników, map 
turystycznych, spisów i wykazów miast online i nie do po-
brania, do użytku przez podróżnych, Wydawanie przewod-
ników turystycznych, Usługi edukacyjne świadczone przez 
turystyczne placówki wypoczynkowe, 43 Organizowanie 
zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania 
dla turystów, Usługi biur turystycznych w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowań, Usługi w zakresie obozów turystycznych 
[zakwaterowanie], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwatero-
wanie wakacyjne i turystyczne, Restauracje dla turystów, 
Usługi hosteli dla turystów, Zajazdy dla turystów, Udostęp-
nianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep tu-
rystycznych, Usługi biura turystycznego związane z rezer-
wacją zakwaterowania tymczasowego, Zakwaterowanie 
tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 543893 (220) 2022 06 07
(731) SZULC KAROL, CHALECKI TOMASZ MAHO 

GASTRONOMIA SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAHO SUSHI

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 30 Sushi, 43 Usługi restauracji sprzedających sushi.

(210) 543923 (220) 2022 06 08
(731) GRADOŃ LEON, Warszawa; ĆWIEKA KAROL, 

Warszawa; CZELEJ KAMIL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CondiTiOair

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 11 Filtry do użytku przemysłowego i domo-
wego, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Filtry do gazów [do-
mowe lub przemysłowe instalacje], Filtry do instalacji prze-
mysłowych, Filtry do klimatyzacji, Filtry do oczyszczaczy 
powietrza, Filtry do oczyszczania powietrza, Filtry do uży-
cia z lampami, Filtry do użycia z urządzeniami do wenty-
lacji, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Fil-
try do wyciągów spalin [części instalacji domowych lub 
przemysłowych], Filtry powietrza, Filtry powietrza [części 
maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], Filtry po-
wietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacje do filtro-
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wania powietrza, Instalacje filtrujące powietrze, Przemysło-
we maszyny do filtrowania powietrza, Aparatura i maszyny 
do oczyszczania powietrza, Filtry powietrza do instalacji 
przemysłowych, Filtry powietrza do celów przemysłowych, 
Filtry powietrza do użytku domowego, Oczyszczacze po-
wietrza, Oczyszczacze powietrza [do użytku domowego], 
Oczyszczacze powietrza do samochodów, Sterylizatory 
powietrza do użytku domowego, Sterylizatory powietrza, 
Urządzenia do oczyszczania powietrza do celów domo-
wych, Urządzenia do oczyszczania powietrza do użytku 
handlowego, Urządzenia do oczyszczania powietrza w ga-
blotach z czystym powietrzem, Urządzenia do oczyszcza-
nia powietrza, Urządzenia do oczyszczania powietrza w ko-
morach z czystym powietrzem, Urządzenia do odświeżania 
powietrza, Urządzenia do sterylizacji powietrza, Urządzenia 
oczyszczające powietrze.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 544055 (220) 2022 06 13
(731) IBEK-PASOWICZ ARTUR, Piastów
(540) (znak słowny)
(540) MISSAH KURTZ
(510), (511) 41 Usługi artystów teatralnych, Studia filmowe, 
Fotografowanie, Fotoreportaże, Usługi w zakresie kompozy-
cji muzycznych, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Publikowanie książek, Wypożyczanie książek, 
Wypożyczanie magnetoskopów, Usługi muzealne i wysta-
wiennicze, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Nagrywa-
nie filmów na taśmach wideo [filmowanie], Udostępnianie 
obrazów cyfrowych, Obsługa sal kinowych, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Or-
ganizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
[szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowa-
nie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie spektakli [im-
presariat], Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, Usługi orkiestrowe, Pisanie scenariuszy, Pisanie 
tekstów, innych niż reklamowe, Postsynchronizacja, Kształ-
cenie praktyczne [pokazy], Produkcja filmów, Produkcja fil-
mów na taśmach wideo, Produkcja mikrofilmów, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja przed-
stawień teatralnych, Planowanie przebiegu przyjęć [część 
rozrywkowa], Usługi w zakresie publikacji elektronicznych 
on-line książek i periodyków, Radiowe programy rozryw-
kowe, Usługi reporterskie, Rezerwacja miejsc na spektakle, 
Rozrywka, Informacja o rozrywce, Rozrywka [widowiska], 
Udostępnianie i obsługa sal kinowych, Udostępnianie i ob-
sługa sal koncertowych, Realizacja spektakli, Sporządzanie 
napisów do filmów w wersji oryginalnej, Prowadzenie i wy-
najmowanie studiów filmowych, studiów nagrań, Montaż 
taśm wideo, Wypożyczanie taśm wideo, Publikowanie tek-
stów innych niż teksty reklamowe, Usługi w zakresie telewi-
zyjnych programów rozrywkowych, Tłumaczenia, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania 
z sieci komputerowych, Szkolenia w zakresie projektowa-
nia, innego niż do celów reklamowych, Wypożyczanie apa-
ratów i sprzętu kinematograficznego, Wypożyczanie apa-
ratów radiowych i telewizyjnych, Wypożyczanie aparatury 
oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów 
telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypo-
życzanie filmów kinowych, Wypożyczanie kamer wideo, 
Wypożyczanie kaset wideo, Wypożyczanie sprzętu audio, 
Organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją.

(210) 544137 (220) 2022 07 06
(731) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B10

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budow-
lanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania 
nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów, 
usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi 
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w za-
kresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna 
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie 
inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, przygoto-
wywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie 
nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków, 
usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wy-
konywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie ga-
raży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów 
technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru in-
spekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowa-
nia wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie 
projektowania architektonicznego budowlanego, 44 Projek-
towanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków 
biurowych i handlowych.

(210) 544147 (220) 2022 06 14
(731) HEKSAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Fryderyk Karzełek
(510), (511) 9 Interaktywne programy gier komputerowych, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie interfejsów, Oprogra-
mowanie gier, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie 
społecznościowe, Oprogramowanie interfejsowe, Oprogra-
mowanie firmowe, Oprogramowanie komputerowe do ste-
rowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, 
Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edu-
kacyjne aplikacje mobilne, Aplikacje biurowe i biznesowe, 
16 Książki, Podręczniki - książki, Notatniki - notesy, Notesy, 
Notesy - artykuły papiernicze, Notatniki, Materiały piśmien-
ne, Broszury, Zeszyty ćwiczeń, Zeszyty, Książki edukacyjne, 
Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, 
Kalendarze, 21 Kubki, Kubki ceramiczne, Filiżanki i kubki, Kub-
ki do kawy, Termosy, Termosy do napojów, Termosy - butelki 
termiczne, 25 Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki polo, Pod-
koszulki, Paski do odzieży, Paski z materiału, Paski tekstylne, 
Paski, T-shirty z krótkim rękawem, 41 Prowadzenie warsztatów, 
szkoleń, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Szkolenia eduka-



Nr  ZT39/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 13

cyjne, Szkolenia biznesowe, Nauczanie i szkolenia, Usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w tym elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 
Rozrywka, Doradztwo zawodowe - edukacja, Doradztwo 
zawodowe, Doradztwo zawodowe i coaching, Doradztwo 
zawodowe - doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe, Orga-
nizowanie seminariów, Organizowanie seminariów szkolenio-
wych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizo-
wanie konferencji, Organizowanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów.

(210) 544288 (220) 2022 06 21
(731) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Real Voice
(510), (511) 35 Badania marketingowe, Badania rynku, Ba-
dania opinii publicznej, Badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Monitorowanie obecności marki w In-
ternecie, Badania w zakresie efektów kampanii reklamowych 
i promocji w Internecie, także w mediach społecznościo-
wych, Usługi reklamowe, Doradztwo reklamowe i marketin-
gowe, Sporządzanie ekspertyz dotyczących efektywności 
marketingowej i reklamowej, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, Pozyskiwanie infor-
macji o działalności gospodarczej, Sporządzanie prognoz 
ekonomicznych, Public relations, Reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Telemarketing, Wywiad gospodarczy, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Ustalanie potencjal-
nych odbiorców towarów i usług, Monitoring Internetu pod 
kątem opinii o osobach i organizacjach, Kształtowanie wize-
runku towarów i usług oraz osób i organizacji, Analizy badań 
rynkowych, Przeprowadzanie ankiet badawczych online.

(210) 544315 (220) 2022 06 21
(731) KRZYWICKA KATARZYNA, Warszawa, PL
(540) (znak słowny)
(540) dimotely
(510), (511) 35 Sprzedaż: pliki cyfrowe, materiały audiowizu-
alne (wideo), Usługi informacyjne dla konsumentów, 41 Usłu-
gi edukacyjne i instruktażowe, 45 Usługi prawne.

(210) 544352 (220) 2022 06 23
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT’S ME Victoria Vynn MEGA BASE BEIGE  

HARD & LONG NAILS

(531) 25.05.03, 25.07.01, 25.07.17, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.18, 
27.05.01, 27.05.13, 29.01.14

(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty 
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, 
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielę-
gnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 544354 (220) 2022 06 23
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT’S ME Victoria Vynn MEGA BASE CLEAR  

HARD & LONG NAILS

(531) 25.07.01, 25.07.17, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.18, 27.05.01, 
27.05.13, 29.01.13

(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty 
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, 
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielę-
gnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 544356 (220) 2022 06 23
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT’S ME Victoria Vynn MEGA BASE MILKY WHITE 

HARD & LONG NAILS



14 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT39/2022

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.13, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.18, 
25.05.03, 25.07.01, 25.07.17

(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty 
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, 
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielę-
gnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 544357 (220) 2022 06 23
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT’S ME Victoria Vynn MEGA BASE PINK  

HARD & LONG NAILS

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.13, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.18, 
25.05.03, 25.07.01, 25.07.17

(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty 
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, 
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielę-
gnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 544358 (220) 2022 06 23
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IT’S ME Victoria Vynn MEGA BASE CLEAR  

HARD & LONG NAILS VV VICTORIA VYNN SALON  
GEL POLISH BASE

(531) 19.07.25, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty 
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, 
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielę-
gnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 544442 (220) 2022 06 24
(731) NOSALOWY DWÓR INWESTYCJE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Zakopane

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kinki IZAKAYA RAMEN GRILL

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.17, 28.03.99, 29.01.12
(510), (511) 30 Kluski ramen, Ramen (japońskie danie na ba-
zie makaronu), 43 Usługi restauracji z daniami ramen, serwo-
wanie żywności i napojów w barach i restauracjach, usługi 
barowe, usługi rezerwacji stolików w barach i restauracjach, 
doradztwo kulinarne, usługi kateringowe w zakresie zaopa-
trzenia w żywność, wynajem pomieszczeń na uroczystości 
towarzyskie.

(210) 544674 (220) 2022 07 02
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mirage

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty 
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, 
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielę-
gnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 544675 (220) 2022 07 02
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NO WIPE Mirage Gold TOP
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(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty 
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, 
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielę-
gnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 544676 (220) 2022 07 02
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NO WIPE Mirage Green TOP

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty 
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, 
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielę-
gnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 544677 (220) 2022 07 02
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NO WIPE Mirage Red TOP

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, 
dłoni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, 
rozpuszczalniki do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty 
natłuszczające skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, 
maseczki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne do pielę-
gnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetyczne, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki 
kosmetyczne, olejki kosmetyczne.

(210) 544702 (220) 2022 07 04
(731) SOLUTION BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) SOLUTION BOX

(531) 03.01.06, 03.01.22, 03.01.24, 26.05.22, 27.05.01, 27.05.24, 
29.01.13

(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi promocyjne, Re-
klama, promocja, zarządzanie i administracja działalnością 
gospodarczą dotyczącą obrotu towarami i usługami zwią-
zanymi z finansami, nowymi technologiami, informatycz-
nymi, prawnymi, księgowymi, doradczymi, zarządzającymi, 
Usługi informacji biznesowej, Udostępnianie informacji 
biznesowych i handlowych online, Gromadzenie, na rzecz 
osób trzecich także za pośrednictwem sieci teleinformatycz-
nej, Internetu szeregu usług informatycznych, finansowych, 
bankowych, ubezpieczeniowych, handlowych, restauracyj-
nych, medycznych, budowlanych, motoryzacyjnych, roz-
rywkowych, sportowych, rekreacyjnych, architektonicznych, 
designerskich, naukowych, edukacyjnych, poligraficznych, 
prawnych, administracyjnych, sprzątających, kurierskich, re-
klamowych, marketingowych, księgowych, rachunkowych, 
inwestycyjnych, zarządzającymi, dotyczących bezpieczeń-
stwa w sieci Internet, w tym pakietów tych usług oraz po-
rad indywidualnych, umożliwiających konsumentom do-
godne porównywanie i zakup tych usług, Usługi wyceny 
biznesowej, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Badania i analizy biznesowe, Usługi agencji informacji 
handlowej, Publikowanie tekstów reklamowych, Produkcja 
reklam i materiałów reklamowych, Organizacja, obsługa 
i nadzór nad sprzedażowymi i promocyjnymi programami 
motywacyjnymi, Usługi w zakresie kart lojalnościowych, Or-
ganizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów w celach 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Badania rynku, 
Usługi marketingowe, Benchmarking, Badania opinii, Repro-
dukcja dokumentów, Gromadzenie, kompilacja i przygoto-
wywanie informacji i statystyk biznesowych, Dostarczanie 
informacji na temat ekonomiki biznesu, Przygotowywanie 
raportów informacji biznesowych i statystyk, Kompilacja in-
formacji w komputerowych bazach danych, Organizowanie 
prenumeraty gazet i periodyków, Redagowanie katalogów, 
Redagowanie reklam do wykorzystania jako strony inter-
netowe w Internecie, Udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na reklamę towarów i usług, Licytacje świad-
czone w Internecie, Przetwarzanie sprzedaży dokonywanej 
w Internecie, Organizowanie prenumeraty gazet, Prognozy 
ekonomiczne, Pozycjonowanie produktów na wirtualnych 
półkach sklepowych, Wynajmowanie nośników reklamo-
wych, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja słuchowisk 
reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, Usługi 
zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla 
celów promocyjnych i usługi reklamowe, Doradztwo podat-
kowe [rachunkowość], Usługi księgowości i rachunkowości, 
Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Projektowanie stan-
dów reklamowych.
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(210) 544745 (220) 2022 07 05
(731) GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW POLSKIE SADY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Biała Rawska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE SADY BIAŁA RAWSKA

(531) 02.09.01, 05.07.13, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 Warzywa przetworzone, konserwowane, 
suszone, Galaretki, Dżemy, Powidła, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, Marmolada, Pasta z owoców, 
Pasty warzywne, Żelatyna, Mieszanki do zup, Przetwory 
do zup jarzynowych, Wywar z warzyw, Zupy, Ekstrakty z po-
midorów, Przecier pomidorowy, Zagęszczone sosy pomido-
rowe, Koncentraty pomidorowe - purée, Kiszone warzywa - 
kimchi, Kapusta kwaszona, Warzywa fermentowane, Kiszone 
warzywa, Produkty spożywcze kiszone, Przeciery owocowe, 
Przeciery warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, 
31 Owoce świeże, Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, 
Warzywa świeże, 32 Bezalkoholowe preparaty do produk-
cji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalko-
holowe, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, 
Piwo i produkty piwowarskie, Bezalkoholowe ekstrakty 
z owoców używane do sporządzania napojów, Esencje 
do produkcji napojów, Syropy do Lemoniady, Koncentraty 
do sporządzania napojów owocowych, Syropy do napojów, 
Syropy do napojów, Syropy do wyrobu napojów, Winogro-
na - moszcz, niesfermentowany, Aromatyzowane napoje 
gazowane, Soki, Wody, Mrożone napoje owocowe, Moszcz, 
Mieszane soki owocowe, Koncentraty soków owocowych, 
Napoje owocowe i soki owocowe, 35 Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Usługi importowo-eksportowe, Rekla-
my za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza 
Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, 
broszur, Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi informa-
cyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych 
towarów, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach 
kontraktu franczyzowego, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą dla firm, Sprzedaż za pośrednictwem radia, tele-
wizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych 
owoców, warzyw, jarzyn, grzybów, ziół, przetworzonych 
owoców, przetworzonych grzybów, przetworzonych wa-

rzyw, soków, napojów, win, przetworów, orzechów i nasion 
roślin strączkowych, kapusty kwaszonej, warzyw fermento-
wanych, warzyw kiszonych, produktów spożywczych kiszo-
nych, powideł, warzyw przetworzonych, konserwowanych 
i suszonych, galaretek, dżemów, zup, wywarów i ekstraktów 
mięsnych, marmolad, past z owoców, kompotów, past owo-
cowych i warzywnych, żelatyn, mieszanek do zup, przetwo-
rów do zup jarzynowych, wywarów z warzyw, zup, ekstrak-
tów z pomidorów, przecierów pomidorowych, zagęszczo-
nych sosów pomidorowych, koncentratów pomidorowych 
- purée, cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierni-
czych i nadzienia, produktów pszczelich, lodów, lodów spo-
żywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, soli, przypraw 
i dodatków smakowych, ziaren przetworzonych i skrobi 
oraz wyrobów z tych towarów, preparatów do pieczenia 
i drożdży, batonów zbożowych i energetycznych, chleba, 
cukierków, chipsów owocowych, chipsów warzywnych, 
chipsów zbożowych, przecierów owocowych, przecierów 
warzywnych, batonów i gum do żucia, wyrobów cukierni-
czych, ciast, tarty i ciasteczek, miodu, miodu naturalnego, 
melasy, octu, octu jabłkowego, octu winnego, musztardy, 
koncentratu warzywnego stosowanego jako przyprawy, 
bezalkoholowych preparatów do produkcji napojów, napo-
jów bezalkoholowych, piwa, piwa bezalkoholowego, napo-
jów odalkoholizowanych, napojów orzeźwiających, produk-
tów piwowarskich, bezalkoholowych ekstraktów z owoców 
używanych do sporządzania napojów, esencji do produkcji 
napojów, syropów do lemoniad, koncentratów do spo-
rządzania napojów owocowych, syropów do napojów, 
syropów do napojów, syropów do wyrobu napojów, nie-
sfermentowanego moszczu winogron, aromatyzowanych 
napojów gazowanych, soków, wody, moszczu, mrożonych 
napojów owocowych, mieszanych soków owocowych, 
koncentratów soków owocowych, napojów i soków owo-
cowych, cydru, esencji i ekstraktów alkoholowych, napojów 
alkoholowych, preparatów alkoholowych do sporządzania 
napojów, preparatów do produkcji napojów alkoholowych, 
alkoholi wysokoprocentowych, wina, aperitifów, likierów, 
miodów pitnych, win winogronowych, win owocowych, 
win alkoholizowanych, białych win, czerwonych win, win 
alkoholowych, win niemusujących, napojów na bazie wina, 
win białych musujących, win czerwonych musujących.

(210) 544747 (220) 2022 07 05
(731) AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) Me-6
(510), (511) 9 Przerywacze prądowe, Miniaturowe prze-
rywacze obwodów, Przerywacze obwodu elektrycznego, 
Awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, Przerywacze 
kierunkowskazów.

(210) 544748 (220) 2022 07 05
(731) AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) Me-9
(510), (511) 9 Przerywacze prądowe, Miniaturowe prze-
rywacze obwodów, Przerywacze obwodu elektrycznego, 
Awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, Przerywacze 
kierunkowskazów.

(210) 544750 (220) 2022 07 05
(731) AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec
(540) (znak słowny)
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(540) Me-183
(510), (511) 9 Przerywacze prądowe, Miniaturowe prze-
rywacze obwodów, Przerywacze obwodu elektrycznego, 
Awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, Przerywacze 
kierunkowskazów.

(210) 544751 (220) 2022 07 05
(731) AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) Me-6E
(510), (511) 9 Przerywacze prądowe, Miniaturowe prze-
rywacze obwodów, Przerywacze obwodu elektrycznego, 
Awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, Przerywacze 
kierunkowskazów.

(210) 544752 (220) 2022 07 05
(731) AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) Me-9E
(510), (511) 9 Przerywacze prądowe, Miniaturowe prze-
rywacze obwodów, Przerywacze obwodu elektrycznego, 
Awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, Przerywacze 
kierunkowskazów.

(210) 544950 (220) 2022 07 08
(731) ZEEVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.16
(510), (511) 1 Papier fotograficzny, chemia fotograficzna, fil-
my światłoczułe nienaświetlone, 2 Tusze drukarskie, pojem-
niki z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, 9 Drukarki, 
plotery, lornetki, lunety celownicze, lampy do fotografii, sta-
tywy, skanery fotograficzne, urządzenia fotograficzne.

(210) 544960 (220) 2022 07 08
(731) UNIFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

riobójcze, trutki na szczury, preparaty do zwalczania myszy, 
ekstrakty tytoniu owadobójcze, środki odstraszające owa-
dy, środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników, 
środki do zwalczania szkodników.

(210) 545032 (220) 2022 07 12
(731) MABROUK ANIS GOLDEN-SHOPS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN SHOPS

(531) 02.09.01, 17.02.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Bez-
obsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do na-
pojów, Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych 
dla osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż 
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przed-
płaconych dla osób trzecich do zakupu treści multimedial-
nych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych 
w odniesieniu do żywności, Usługi detaliczne związane z no-
żami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla 
zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane 
z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego 
związane z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicz-
nego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektro-
nicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do do-
mowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego 
w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu de-
talicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu 
detalicznego związane z komputerami, które można nosić 
na sobie, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralny-
mi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detaliczne-
go związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi 
handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi han-
dlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, Usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do po-
brania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicz-
nego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świad-
czone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego onli-
ne obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami 
kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu detalicz-
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nego związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu 
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodni-
czych, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami 
do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawiera-
jących piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego 
dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detaliczne-
go w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane 
z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego dotyczące 
rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucz-
nych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu 
komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurto-
wego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi 
klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla człon-
ków, Usługi sklepów detalicznych online związane z produk-
tami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów de-
talicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrze-
wania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami me-
dycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzę-
tem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
rasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami arty-
stycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkanina-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami 
do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami nauko-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrod-
niczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami 
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-

niami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napo-
jów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania 
się, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świąteczny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokry-
ciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjo-
terapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do robót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemi-
kaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania 
w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami 
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tre-
ściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem do nurkowania, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informa-
tycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi 
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszyna-
mi budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży deta-
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licznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym 
związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związ-
ku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamó-
wieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi 
[z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z pi-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym 
związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związa-
ne z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie arty-
kułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie futer, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów 
delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zaba-
wek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spor-
towych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaleto-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządze-
niami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi 

sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikalia-
mi do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposaże-
niem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prepara-
tami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyj-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sporto-
wym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do robót ziemnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokry-
ciami naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z nożami kuchennymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzenia-
mi do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży 
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hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcz-
nymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medyczny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycz-
nym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami 
sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sporto-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodar-
stwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie 
stoisk handlowych, Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 42 Usługi 
naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie 
projektowania, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości.

(210) 545070 (220) 2022 07 13
(731) ERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERT GROUP

(531) 26.15.09, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolu-
jące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii informacyj-
nej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządze-
nia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, Bezprzewodowe głośniki 
naścienne, Bezprzewodowe mikrofony głośnikowe, Domowe 
głośniki audio, Głośniki, Głośniki audio, Głośniki bezprzewodo-
we, Głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, Gło-
śniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, Głośniki 
do telefonów komórkowych, Głośniki do zakładania na siebie, 
Głośniki komputerowe, Głośniki inteligentne, Głośniki pomoc-
nicze do telefonów komórkowych, Głośniki [sprzęt audio], 
Kable do głośników, Obudowy głośników, Urządzenia gło-
śnomówiące do telefonów komórkowych, Zestawy głośno-
mówiące do telefonów komórkowych, Etui do przenoszenia 
cyfrowych odtwarzaczy audio, Etui do tabletów, Etui na cyfro-
we odtwarzacze mediów, Etui na karty kredytowe [dopaso-
wane oprawki], Etui na odtwarzacze MP3, Etui na okulary, Etui 
na okulary dziecięce, Etui na okulary i okulary przeciwsłonecz-
ne, Etui na przenośne odtwarzacze mediów, Etui na smartfo-
ny, Etui na telefony komórkowe, Etui na urządzenia do maga-
zynowania danych, Etui na urządzenia do przechowywania 
muzyki, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Etui z klapką 
do telefonów komórkowych, Etui z klawiaturą do smartfo-
nów, Ładowarki, Ładowarki baterii do użytku z telefonami, 
Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki bezprzewodowe, 
Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii do laptopów, Ła-
dowarki do baterii do tabletów, Ładowarki do smartfonów, Ła-
dowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki przenośne, 
Ładowarki sieciowe, Szybkie ładowarki do urządzeń mobil-
nych, Elastyczne kable płaskie, elektryczne, Elektryczne kable 
do ładowania, Elektryczne kable interfejsowe, Elektryczne ka-
ble połączeniowe, Kable audio, Kable do komputerów, Kable 
do mikrofonów, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń 
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Kable do syn-
chronizacji danych, Kable do transmisji danych, Kable do trans-
misji sygnału elektrycznego, Kable USB, Audiowizualne zesta-
wy słuchawkowe do grania w gry wideo, Bezprzewodowe 
zestawy słuchawkowe do smartfonów, Bezprzewodowe 
zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komór-
kowymi, Futerały na słuchawki, Słuchawki bezprzewodowe, 
Słuchawki bezprzewodowe do tabletów, Słuchawki do apa-
ratów telefonicznych, Słuchawki, Słuchawki do smartfonów, 
Słuchawki do urządzeń do gier wideo dla konsumentów, 
Słuchawki douszne do użytku z mobilnymi urządzeniami te-
lekomunikacyjnymi, Słuchawki douszne do telefonów komór-
kowych, Słuchawki douszne, Słuchawki douszne do smart-
fonów, Słuchawki [zakładane na głowę], Zestawy słuchawek 
z mikrofonem, Zestawy słuchawkowe, Zestawy słuchawkowe 
do grania w gry wideo, Zestawy słuchawkowe do smartfo-
nów, Zestawy słuchawkowe do telefonów, Zestawy słuchaw-
kowe do telefonów komórkowych, Zestawy słuchawkowe 
do użytku z komputerami, Elektroniczne breloki do kluczy 
będące pilotami zdalnego sterowania, Urządzenia komunika-
cyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, Radia wypo-
sażone w zegar, Smartfony w kształcie zegarka, Zegarki inte-
ligentne, Urządzenia do karaoke, Adaptery USB, Czyste karty 
USB, Karty USB, Ładowarki USB, Pamięci USB z mikrozłączami 
USB kompatybilnymi z telefonami komórkowymi, Pamięci USB 
stylizowane na karty kredytowe, Przewody USB do telefonów 
komórkowych.
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(210) 545177 (220) 2022 07 15
(731) MILEWSKA DONATA ESPA*OLEANDO CON DONI, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Españoleando con Doni

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 9 Książki w formacie cyfrowym do pobierania 
z Internetu, 16 Książki, Książki edukacyjne.

(210) 545260 (220) 2022 07 19
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) oleovet
(510), (511) 5 Preparaty weterynaryjne, Suplementy diety 
do celów weterynaryjnych, Suplementy diety dla zwierząt, 
Preparaty do mycia zwierząt, Produkty farmaceutyczne, we-
terynaryjne, higieniczne do celów medycznych, Odżywki dla 
zwierząt, środki dezynfekcyjne, Biologiczne preparaty do ce-
lów weterynaryjnych, Dodatki do pasz do celów leczniczych, 
Farmaceutyki, kapsułki na lekarstwa, leki do celów wetery-
naryjnych, Maści lecznicze, Odczynniki chemiczne do celów 
weterynaryjnych, Substancje i preparaty weterynaryjne, Nie-
medyczne dodatki do żywności do celów weterynaryjnych, 
Dermokosmetyki, lecznicze mydła, szampony i detergenty 
dla zwierząt, Środki do zwalczania szkodników dla zwierząt 
także w postaci pudrów, w rozpylaczach lub obroży, 31 Kar-
my i pasze dla zwierząt, Karma dla zwierząt domowych, 
Dodatki do pasz, Pasza, Mieszanka paszowa dietetyczna, 
44 Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody 
dla zwierząt, Diagnostyka chorób zwierząt, Usługi informa-
cyjne i doradcze dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 545261 (220) 2022 07 19
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) oleowet
(510), (511) 5 Preparaty weterynaryjne, Suplementy diety 
do celów weterynaryjnych, Suplementy diety dla zwierząt, 
Preparaty do mycia zwierząt, Produkty farmaceutyczne, we-
terynaryjne, higieniczne do celów medycznych, Odżywki dla 
zwierząt, Środki dezynfekcyjne, Biologiczne preparaty do ce-
lów weterynaryjnych, Dodatki do pasz do celów leczniczych, 
Farmaceutyki, kapsułki na lekarstwa, leki do celów wetery-
naryjnych, Maści lecznicze, Odczynniki chemiczne do celów 
weterynaryjnych, Substancje i preparaty weterynaryjne, Nie-
medyczne dodatki do żywności do celów weterynaryjnych, 
Dermokosmetyki, lecznicze mydła, szampony i detergenty 
dla zwierząt, Środki do zwalczania szkodników dla zwierząt 
także w postaci pudrów, w rozpylaczach lub obroży, 31 Kar-
my i pasze dla zwierząt, Karma dla zwierząt domowych, 
Dodatki do pasz, Pasza, Mieszanka paszowa dietetyczna, 
44 Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody 
dla zwierząt, Diagnostyka chorób zwierząt, Usługi informa-
cyjne i doradcze dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 545301 (220) 2022 07 19
(731) MARTYNYUK MAKSYM, Kijów, UA
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) GENOMINVESTMENT

(531) 29.01.12, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.09, 26.03.23
(510), (511) 35 Zarządzanie w działalności handlowej, Zarzą-
dzanie w zakresie zamówień handlowych, Wyceny handlo-
we, Usługi w zakresie informacji handlowej, Usługi pośred-
nictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, Usługi lobbingu handlowe-
go, Usługi doradcze w zakresie planowania handlowego, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania handlowego, Usługi 
doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, Usługi agen-
cji informacji handlowej, Udzielanie informacji dotyczących 
sprzedaży handlowej, Promocyjne usługi handlowe, Pośred-
nictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pomoc 
w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami han-
dlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowe-
go, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub za-
daniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub 
handlowego, Gromadzenie informacji handlowej, Doradz-
two handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 36 Analizy finansowe, Ba-
dania finansowe, Badania finansowe w dziedzinie zarządza-
nia ryzykiem, Badanie wypłacalności finansowej, Detaliczne 
usługi finansowe, Doradcze usługi zarządzania finansowego, 
Doradztwo finansowe, Finansowe i inwestycyjne usługi kon-
sultacyjne, Finansowe Informacje, Finansowe usługi dorad-
cze i dotyczące zarządzania, Finansowe usługi dotyczące 
ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, Finansowe usługi 
konsultingowe, Finansowe usługi rozrachunkowe i rozlicze-
niowe, Informacje finansowe, Informacje finansowe i wyceny, 
Obrót towarami [usługi finansowe], Opracowania finansowe, 
Planowanie finansowe, Porady w zakresie wyceny finanso-
wej, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
Transakcje finansowe i monetarne, Usługi doradztwa finan-
sowego na rzecz przedsiębiorstw, Usługi doradztwa finan-
sowego na rzecz osób fizycznych, Usługi finansowe, Usługi 
finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, 
Usługi pośrednictwa finansowego, Usługi w zakresie doradz-
twa finansowego dotyczące ubezpieczenia na życie, Wyce-
ny finansowe dla celów ubezpieczenia, Wyceny finansowe 
nieruchomości, Zarządzanie finansowe projektami budow-
lanymi, Zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Wy-
najem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem powierzchni 
biurowej, Wynajem sal wystawowych, Wynajem pomiesz-
czeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wy-
najem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Administrowanie 
nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi 
dotyczącymi nieruchomości, Agencje nieruchomości, Agen-
cje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Doradztwo 
dotyczące inwestowania w nieruchomości, Timesharing 
nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nierucho-
mości], Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie finan-
sowania zakupu nieruchomości, Organizowanie dzierżawy 
[tylko nieruchomości], Organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usłu-
gi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarzą-
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dzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi 
w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Zarządzanie finansowe funduszami, Za-
rządzanie funduszami dla klientów prywatnych, Zarządzanie 
funduszami inwestycyjnymi, 37 Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi doradztwa 
budowlanego, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac 
budowlanych], Usługi nadzoru budowlanego w zakresie pro-
jektów budowlanych, Usuwanie gruzu z budynków [usługi 
budowlane], Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budow-
lanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 
Wynajem sprzętu budowlanego.

(210) 545447 (220) 2022 07 23
(731) PIETRAKOWSKI JAKUB, Opole;  

KALINA ALEKSANDER, Opole
(540) (znak słowny)
(540) Bandzior
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy żywnościowe, Suplementy diety poprawiają-
ce kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające 
się z witamin, Suplementy diety dla sportowców, Białkowe 
suplementy diety, Probiotyki (suplementy), Dodatki witami-
nowe i mineralne, Tabletki witaminowe, Batony energety-
zujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki 
odżywcze, Koktajle białkowe, Odżywcze mieszanki do picia 
do stosowania jako zamienniki posiłków, Błonnik pokar-
mowy, 25 Odzież, Odzież sportowa, Odzież gimnastyczna, 
Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, Spodnie, Kurtki, Artyku-
ły odzieżowe w stylu sportowym, Nakrycia głowy, Daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Czapki sportowe, Opaski 
na głowę, Szaliki, Bielizna sportowa, Bielizna osobista, Skar-
petki, Obuwie rekreacyjne, Obuwie gimnastyczne, 41 Usługi 
siłowni, Usługi siłowni związane z kulturystyką, Usługi siłowni 
związane z treningiem siłowym, Usługi sportowe.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 545459 (220) 2022 07 25
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flamingo Mask

(531) 01.15.15, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Dachowe rynny metalowe, Metalowe rynny, 
Rynny aluminiowe, Rynny zsypowe z metalu [inne niż czę-
ści maszyn], Rynny ściekowe metalowe, Rynny metalowe 
do zbierania wody deszczowej, Rynny metalowe do zbiera-
nia wody ściekowej, Rynny metalowe do rozpraszania wody 
deszczowej, Rynny metalowe do rozpraszania wody ścieko-
wej, Metalowe materiały budowlane, Metalowe materiały 
dachowe.

(210) 545531 (220) 2022 07 25
(731) MACIĄG HUBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUBERT MACIĄG KANCELARIA ADWOKACKA

(531) 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 35 Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Prace biurowe, Analizy gospodarcze, Promo-
wanie działalności gospodarczej, 45 Usługi prawne, Usługi 
adwokackie, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Bada-
nia prawne .

(210) 545533 (220) 2022 07 25
(731) MACIĄG HUBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sandomierski Cud
(510), (511) 32 Woda, Woda gazowana, Woda niegazowana, 
Woda mineralna, Woda źródlana, Woda pitna butelkowana, 
Smakowa woda mineralna, Woda wzbogacona odżywczo, 
Soki, Skoncentrowane soki owocowe, Napoje na bazie owo-
ców lub warzyw, Owocowe nektary.

(210) 545562 (220) 2022 07 26
(731) TROLLTUNGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) DALARNA
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zarządzanie 
usługami edukacyjnymi, Usługi edukacji dla dorosłych, Usłu-
gi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, 
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne 
dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi doradcze 
dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi w zakresie oceniania 
w edukacji, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
edukacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Orga-
nizowanie programów szkolenia młodzieży, Warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, Skomputeryzowane szkolenia, Kursy 
szkoleniowe, Szkolenie zaawansowane, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Szkolenie w oparciu o komputery, Udostępnianie kursów 
szkoleniowych dla młodych ludzi, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, Kursy powtórkowe do eg-
zaminów państwowych, Kursy szkolne związane z przygo-
towaniem do egzaminów, Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci 
grup zabaw, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłuma-
czeń ustnych i pisemnych, Przeprowadzanie egzaminów 
edukacyjnych, Informacje związane z egzaminowaniem, 
Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Orga-
nizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzaminów 
edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyj-
nych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, 
Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie drukowanych ma-
teriałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych mate-
riałów edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Publikacja mate-
riałów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji elektronicz-
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nych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji elektronicznej, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi 
w zakresie publikowania online, Edukacja językowa, Kursy 
językowe, Nauczanie języków obcych, Organizacja kursów 
językowych, Zapewnianie kursów językowych, Usługi nauki 
języka obcego, Organizowanie indywidualnej nauki języków, 
Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Usługi eduka-
cyjne w zakresie języków, Usługi w zakresie nauczania języ-
ków obcych, Usługi edukacyjne związane z nauką języków 
obcych, Usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, 
Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usłu-
gi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania 
języków, Wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycz-
nych taśm audio do nauki języków, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobra-
nia, Produkcja filmów szkoleniowych, Przygotowanie prezen-
tacji do celów szkoleniowych, Multimedialne wydania publi-
kacji elektronicznych, Edycja druków zawierających obrazy 
i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Publikacja bro-
szur, Publikowanie, Publikacja i redagowanie materiałów dru-
kowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikowanie 
multimediów, Publikowanie materiałów drukowanych doty-
czących edukacji, Publikowanie podręczników, Publikowa-
nie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] 
treści edukacyjnych do podcastów, Usługi pisania blogów, 
Usługi wydawnicze.

(210) 545563 (220) 2022 07 26
(731) TROLLTUNGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zarządzanie 
usługami edukacyjnymi, Usługi edukacji dla dorosłych, Usłu-
gi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, 
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne 
dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi doradcze 
dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi w zakresie oceniania 
w edukacji, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
edukacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Orga-
nizowanie programów szkolenia młodzieży, Warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, Skomputeryzowane szkolenia, Kursy 
szkoleniowe, Szkolenie zaawansowane, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Szkolenie w oparciu o komputery, Udostępnianie kursów 
szkoleniowych dla młodych ludzi, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, Kursy powtórkowe do eg-
zaminów państwowych, Kursy szkolne związane z przygo-
towaniem do egzaminów, Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci 
grup zabaw, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłuma-
czeń ustnych i pisemnych, Przeprowadzanie egzaminów 
edukacyjnych, Informacje związane z egzaminowaniem, 
Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Orga-
nizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzaminów 
edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyj-
nych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, 
Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie 

materiałów edukacyjnych, Publikowanie drukowanych ma-
teriałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych mate-
riałów edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Publikacja mate-
riałów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji elektronicznej, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi 
w zakresie publikowania online, Edukacja językowa, Kursy 
językowe, Nauczanie języków obcych, Organizacja kursów 
językowych, Zapewnianie kursów językowych, Usługi nauki 
języka obcego, Organizowanie indywidualnej nauki języków, 
Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Usługi eduka-
cyjne w zakresie języków, Usługi w zakresie nauczania języ-
ków obcych, Usługi edukacyjne związane z nauką języków 
obcych, Usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, 
Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usłu-
gi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania 
języków, Wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycz-
nych taśm audio do nauki języków, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobra-
nia, Produkcja filmów szkoleniowych, Przygotowanie pre-
zentacji do celów szkoleniowych, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Edycja druków zawierających ob-
razy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Publikacja 
broszur, Publikowanie, Publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikowa-
nie multimediów, Publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących edukacji, Publikowanie podręczników, Publiko-
wanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Tworze-
nie, opracowywanie podcastów, Tworzenie, opracowywanie 
treści edukacyjnych do podcastów, Usługi pisania blogów, 
Usługi wydawnicze.

(210) 545564 (220) 2022 07 26
(731) TROLLTUNGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) TROLLTUNGA
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zarządzanie 
usługami edukacyjnymi, Usługi edukacji dla dorosłych, Usłu-
gi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, 
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne 
dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi doradcze 
dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi w zakresie oceniania 
w edukacji, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
edukacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Orga-
nizowanie programów szkolenia młodzieży, Warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, Skomputeryzowane szkolenia, Kursy 
szkoleniowe, Szkolenie zaawansowane, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 
Szkolenie w oparciu o komputery, Udostępnianie kursów 
szkoleniowych dla młodych ludzi, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji, Kursy powtórkowe do eg-
zaminów państwowych, Kursy szkolne związane z przygo-
towaniem do egzaminów, Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci 
grup zabaw, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłuma-
czeń ustnych i pisemnych, Przeprowadzanie egzaminów 
edukacyjnych, Informacje związane z egzaminowaniem, 
Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Orga-
nizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzaminów 
edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyj-
nych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, 
Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie drukowanych ma-
teriałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych mate-
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riałów edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Publikacja mate-
riałów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji elektronicznej, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi 
w zakresie publikowania online, Edukacja językowa, Kursy 
językowe, Nauczanie języków obcych, Organizacja kursów 
językowych, Zapewnianie kursów językowych, Usługi nauki 
języka obcego, Organizowanie indywidualnej nauki języków, 
Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Usługi eduka-
cyjne w zakresie języków, Usługi w zakresie nauczania języ-
ków obcych, Usługi edukacyjne związane z nauką języków 
obcych, Usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, 
Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usłu-
gi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania 
języków, Wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycz-
nych taśm audio do nauki języków, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobra-
nia, Produkcja filmów szkoleniowych, Przygotowanie pre-
zentacji do celów szkoleniowych, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Edycja druków zawierających ob-
razy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Publikacja 
broszur, Publikowanie, Publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikowa-
nie multimediów, Publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących edukacji, Publikowanie podręczników, Publiko-
wanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Tworze-
nie, opracowywanie podcastów, Tworzenie, opracowywanie 
treści edukacyjnych do podcastów, Usługi pisania blogów, 
Usługi wydawnicze.

(210) 545579 (220) 2022 07 27
(731) BOROWSKI DANIEL, Szczepidło
(540) (znak słowny)
(540) BAWERS
(510), (511) 41 Występy zespołów muzycznych na żywo.

(210) 545594 (220) 2022 07 26
(731) 4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEN POWER

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Antyperspiranty jako przybory toaletowe, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do ce-
lów medycznych, Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki 
do ust, Chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użyt-

ku domowego do prania, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usu-
wania makijażu, Detergenty, inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
Dezodoranty 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, Kre-
my kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Krochmal 
do prania, Środki do usuwania lakierów, Lakiery do paznok-
ci, Maski kosmetyczne, Mieszaniny zapachowe potpourri, 
Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, 
Mydło do golenia, Mydła przeciwpotowe do stóp Nakleja-
ne ozdoby do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji, 
Odżywki do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olej-
ki do perfum i zapachów, Olejki eteryczne, Ołówki do brwi, 
Paski odświeżające oddech, Piżmo jako wyroby perfume-
ryjne, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, Płyny do przemywania pochwy 
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, Płyny po goleniu, 
Pomadki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, Prepa-
raty do czyszczenia protez zębowych, Preparaty do demaki-
jażu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty 
do kręcenia włosów, Preparaty do nabłyszczania liści roślin, 
Preparaty do odbarwiania, Preparaty do pielęgnacji paznok-
ci, Preparaty do polerowania, Preparaty do prania, Preparaty 
do prostowania włosów, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, Preparaty odświeżające oddech do higie-
ny osobistej, Produkty do odświeżania oddechu w sprayu, 
Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe mydła, Puder 
do twarzy, Pumeks, Roztwory do szorowania, Rzęsy sztucz-
ne, Saszetki zapachowe do bielizny, Sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, Suche szampony, Szampony, Sztuczne 
paznokcie, Środki czyszczące do higieny intymnej, nieleczni-
cze, Środki do czyszczenia zębów, Środki ścierne i polerskie, 
Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Toniki 
kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, Tusze 
do rzęs, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów ko-
smetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda kolońska, Woda 
utleniona do celów kosmetycznych, Wosk do depilacji, Wy-
bielacze, odbarwiacze do celów kosmetycznych, Wybielacze 
stosowane w pralnictwie, Zestawy kosmetyków, Żele do ma-
sażu, inne niż do celów medycznych, Żele do wybielania 
zębów, Żele oczyszczające, Żele pod prysznic, 35 Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Reklama, Organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Rozpowszechnianie materiałów i ga-
dżetów reklamowych, Udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi marketingowe, 
Usługi portalu internetowego poświęconego promocji ko-
smetyków, mody, zdrowia, higieny i diety, Usługi reklamowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe w zakresie artykułów ko-
smetycznych, Usługi sklepów detalicznych online związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi 
sprzedaży kosmetyków przez sklepy internetowe.

(210) 545603 (220) 2022 07 26
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez GŁÓWNEGO 

INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) EDB Elektroniczny Dziennik Budowy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe służące 
do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz zda-
rzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót budowlanych, 35 Usługi polegające na rejestracji, 
tworzeniu, systematyzacji informacji zapisanej w formie cy-
frowej, administrowanie, aktualizacja, systematyzacja i utrzy-
mywanie bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
37 Usługi pomocnicze w budownictwie, 41 Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania 
komputerowego, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, 42 Modyfikowanie, aktualizacja, utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo i pomoc 
w zakresie oprogramowania komputerowego służącego 
do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz zda-
rzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania ro-
bót budowlanych.

(210) 545607 (220) 2022 07 26
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez GŁÓWNEGO 

INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-CRUB Centralny Rejestr Osób Posiadających 

Uprawnienia Budowlane

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe służące 
do prowadzenia centralnego rejestrów osób posiadających 
uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpo-
wiedzialności zawodowej z budownictwie, 35 Usługi pole-
gające na rejestracji, tworzeniu, systematyzacji informacji 
zapisanej w formie cyfrowej, administrowanie, aktualizacja, 
systematyzacja i utrzymywanie bazy danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, 37 Usługi pomocnicze w budownic-
twie, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie 
obsługi oprogramowania komputerowego, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, 42 Modyfikowanie, 
aktualizacja, utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo i pomoc w zakresie oprogramowania kompute-
rowego służącego do prowadzenia centralnego rejestrów 
osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych 
z tytułu odpowiedzialności zawodowej z budownictwie.

(210) 545656 (220) 2022 07 28
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CBD-Vitum
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witamina-

mi do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, 
32 Napoje bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, Napoje ener-
getyzujące, Napoje owocowe, Wody mineralne, Wody gazo-
wane.

(210) 545694 (220) 2022 07 29
(731) PREVETO NATURALIS M. CICHOCKI, T. WALCZUK 

SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Prezicox
(510), (511) 31 Pasza dla zwierząt tucznych, Preparaty zbo-
żowe będące paszą dla zwierząt.

(210) 545728 (220) 2022 08 01
(731) Beiersdorf AG, Hamburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) FRESH EVOKE
(510), (511) 3 Mydła, Perfumy, Olejki eteryczne, Kosmetyki, 
Dezodoranty i antyperspiranty do użytku osobistego.

(210) 545748 (220) 2022 08 01
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drosed FESTIWAL SMAKÓW NUGGETSY Z PIERSI 

KURCZAKA Z SOSEM

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.05.05, 03.07.03, 08.07.25, 11.03.11, 
05.11.05

(510), (511) 29 Drób, Wyroby z drobiu, ekstrakty mięsne dro-
biowe, konserwowane, mrożone, suszone, wyroby garma-
żeryjne na bazie drobiu, dania gotowe z mięsa drobiowego, 
wędliny drobiowe, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów pochodzenia rolno-spożywczego: drobiu, wyro-
bów garmażeryjnych na bazie drobiu, dań gotowych z mięsa 
drobiowego, wędlin drobiowych.

(210) 545767 (220) 2022 08 01
(731) ICM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cannaseo 03
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemicz-
ne oraz surowce do stosowania w produkcji kosmetyków, 
3 Kosmetyki, Kosmetyki dermatologiczne, Kremy do ciała, 
Kremy do twarzy, Maści do celów kosmetycznych, Maski ko-
smetyczne, Szampony, Mydła, Kosmetyki w formie olejków, 
5 Farmaceutyki, Kremy do użytku dermatologicznego, Ma-
ści lecznicze, Maści do celów farmaceutycznych, Preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej oraz usługi sprzedaży świadczone on-line w za-
kresie kosmetyków i farmaceutyków.
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(210) 545770 (220) 2022 08 01
(731) EDUTECH FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) YouSchool
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Aktówki, Arkusze z nutami 
w formie drukowanej, Artykuły biurowe, Biuletyny informa-
cyjne, Bloki [artykuły papiernicze], Chłonne arkusze papieru 
lub plastiku do pakowania żywności, Czasopisma [periodyki], 
Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety z papieru 
lub kartonu, Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydru-
kowane], Gazety, Gumki do ścierania, Identyfikatory, Indeksy, 
skorowidze, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Kasetki na biur-
ko na materiały biurowe, Karty pocztowe, Koperty, Kreda 
do pisania, Książki, Materiały do pisania, Materiały do rysowa-
nia, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażo-
we (z wyjątkiem aparatów), Notatniki [notesy], Obrazy i zdję-
cia, Ochronne okładki na książki, Okładki, obwoluty [artykuły 
papiernicze], Ołówki, Ołówki na grafit [ołówki automatycz-
ne], Ołówki węglowe, Opaski na rękę do przytrzymywania 
przyborów do pisania, Pantografy [przyrządy kreślarskie], 
Papier, Papier do pisania [listowy], Papier do zawijania, Perio-
dyki [czasopisma], Pieczątki z adresem, Pióra i długopisy [ar-
tykuły biurowe], Pióra kulkowe, Pióra ze stali, Plany, Płytki ad-
resowe do adresarek, Podkładki na biurko, Podkładki do pisa-
nia z klipsem, Podpórki do książek, Podręczniki [książki], Pod-
stawki do długopisów i ołówków, Pojemniki na ołówki, Przy-
bory do wycierania tablic do pisania, Przybory szkolne [arty-
kuły piśmienne], Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowa-
nia, Publikacje drukowane, Pudełka na pióra, Pudełka z farba-
mi [artykuły szkolne], Pudełka z papieru lub kartonu, Repro-
dukcje graficzne, Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Ser-
wetki stołowe papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do doku-
mentów, Skoroszyty na dokumenty, Stemple do pieczętowa-
nia, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tablice ogłoszeniowe 
z kartonu lub papieru, Teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z notatnikiem i przy-
borami do pisania [zestawy], Torby papierowe, Torebki 
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw 
sztucznych, Transparenty z papieru, Usuwalne znaczki (stem-
ple), Wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje 
do włosów, Wzorce pisma do kopiowania, Zakładki do ksią-
żek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zeszyty do pisania lub 
rysowania, Znaczki pocztowe, 25 Odzież, Mundury, Mundur-
ki szkolne, Garnitury, Berety, Bandany na szyję, Chustki 
na głowę, Czapki (nakrycia głowy], Daszki [nakrycia głowy], 
Fartuchy [odzież], Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Ka-
mizelki, Kimona do karate, Koszule, Koszule z krótkimi ręka-
wami, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Kurtki, Kombine-
zony, Odzież gimnastyczna, Spódnice, Swetry, Szaliki, Wy-
prawki dziecięce, 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicz-
nej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradz-
two biznesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Indekso-
wanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, Tworzenie komputerowych baz danych, Kompute-
rowe zarządzanie plikami, Marketing opierający się na współ-
pracy z influencerem [Influencer marketing], Marketing ukie-
runkowany, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizo-
wanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy 
towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-

mysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamo-
wych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Promocja towarów przy pomocy influencerów, Rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama kore-
spondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama ze-
wnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi marketingowe, 
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa biznesowego związane z kojarzeniem profesjonalistów 
o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, Usługi przetwarzania danych [czynności biurowe], 
Usługi public relations, Usługi reklamowe w celu stworzenia 
rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi relacji z me-
diami, Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów 
sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, 
Świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie 
przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w ramach 
globalnej sieci komputerowej, 38 Fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, Informacja o telekomunikacji, 
Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Ko-
munikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, 
Łączność poprzez terminale komputerowe, Oferowanie po-
łączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
Poczta elektroniczna, Przesyłanie wiadomości, Transmisja 
plików cyfrowych, Transmisja podkastów, Transmisja wideo 
na żądanie, Usługi telekonferencyjne, Usługi w zakresie wide-
okonferencji, Wspomagane komputerowo przesyłanie wia-
domości i obrazów, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 
Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci kompu-
terowych, Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie telefo-
nów, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 
Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, 41 Usługi szkół [eduka-
cja], Przedszkola, Usługi przedszkoli, Nauczanie przedszkolne, 
Edukacja przedszkolna, Kształcenie ruchowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, Nauczanie w szkołach podstawo-
wych, Nauczanie w szkołach średnich, Przekazywanie know-
-how [szkolenia], Zapewnianie opieki przed szkołą, Szkolenia 
nauczycieli, Budowanie zespołu [edukacja], Doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie edukacji, Dostarczanie informacji do-
tyczących edukacji, Edukacyjne usługi doradcze, Organizacja 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie i pro-
wadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowa-
dzenie targów edukacyjnych, Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Sprawdziany edukacyjne, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Na-
uczanie indywidualne, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
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Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Nauka 
gimnastyki, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fi-
zyczne], Organizowanie balów, Organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, Publikowanie książek, Publikowanie on-li-
ne elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów 
(Innych niż teksty reklamowe), Szkoły z internatem, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi biblioteczne, Usłu-
gi kaligrafii, Usługi trenerskie, Usługi w zakresie obozów wa-
kacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie opracowania graficz-
nego, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie tłu-
maczeń ustnych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Fo-
tografia, Informacja o edukacji, Kształcenie praktyczne [po-
kazy], Kultura fizyczna, Kształcenie praktyczne [pokazy], Pisa-
nie piosenek, Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja mi-
krofilmów, Produkcja muzyczna, Przedstawienia teatralne 
[produkcja], Wypożyczanie zabawek, Wystawianie spektakli 
na żywo.

(210) 545785 (220) 2022 08 02
(731) INFLOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.01.04, 03.01.16, 03.01.24, 24.01.09, 26.03.06, 27.05.01
(510), (511) 9 Komputery i urządzenia peryferyjne dla kom-
puterów, Myszki komputerowe, Joysticki, Kamery interneto-
we, Słuchawki, Filtry ekranowe, Okulary 3D, Kable i przewody, 
Komputery, Komputery przenośne, Gry komputerowe, Od-
twarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt CD, Ekrany i rzutniki 
ekranowe, Notesy elektroniczne, Komputerowe systemy 
operacyjne, Komputerowe programy nagrane, Nośniki da-
nych, Dyski magnetyczne, Pamięci komputerowe, Pendrive, 
Twarde dyski, Nośniki danych magnetyczne i optyczne, Karty 
pamięci, Dyski cyfrowe, Płyty CD, Płyty DVD, Pliki kompute-
rowe, Interfejsy, Procesory, Monitory, Monitory dotykowe, 
Urządzenia do gry działające z odbiornikiem telewizyjnym, 
Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów kompu-
terowych zapisanych na nośnikach danych, Telefony cyfrowe 
i komórkowe, Tablety, Złącza elektryczne, Zasilacze telefo-
niczne, Futerały do telefonów komórkowych, Etui na telefo-
ny komórkowe, Przewody telefoniczne, Głośniki komputero-
we, Podkładki pod myszy komputerowe, Klawiatury kompu-
terowe, Mikrofony, 28 Urządzenia peryferyjne do gier kom-
puterowych, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Gry 
elektroniczne, Joysticki do gier komputerowych, Kierownice 
do gier komputerowych, Pady do gier komputerowych, Kla-
wiatury do grania, Konsole komputerowe, Kontrolery do gier 
wideo, Gamepady, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i/lub deta-

licznej oraz w systemie on-line za pośrednictwem Internetu 
urządzeń peryferyjnych do gier komputerowych, gier kom-
puterowych, joysticków do gier komputerowych, kierownic 
do gier komputerowych, padów do gier komputerowych, 
klawiatur do grania, konsoli komputerowych, oraz kompu-
terów, oprogramowania komputerowego i sprzętu pery-
feryjnego do komputerów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Marketing, Usługi badania rynku i opinii publicznej, 
Usługi importowo eksportowe, Doradztwo specjalistyczne 
handlowe, Usługi reklamowe, Dystrybucja i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych.

(210) 545824 (220) 2022 08 02
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON white

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 545837 (220) 2022 08 03
(731) ZINKOWICZ MARCIN LI-MA, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żrepandog

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Bary przekąskowe, Dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwo-
wanie jedzenia i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi 
barów typu fast-food na wynos, Usługi kateringowe, Usługi 
mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restaura-
cji szybkiej obsługi, Usługi snack-barów, Usługi świadczone 
przez bary bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(210) 545865 (220) 2022 08 04
(731) Doppelherz Pharma GmbH, Flensburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) GARDIVOX MAX
(510), (511) 5 Leki, suplementy, wyroby medyczne nie ujęte 
w innych klasach.

(210) 545866 (220) 2022 08 04
(731) Doppelherz Pharma GmbH, Flensburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) GARDIVOX FORTE
(510), (511) 5 Leki, suplementy, wyroby medyczne nie ujęte 
w innych klasach.

(210) 545928 (220) 2022 08 08
(731) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) I FEEL FOOD
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe.

(210) 545939 (220) 2022 08 08
(731) MDMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowiec
(540) (znak słowny)
(540) M75
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Pośred-
niczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trze-
cich, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych 
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi zarządzania 
biurowego [dla osób trzecich], Usługi wsparcia administra-
cyjnego i przetwarzania danych, Usługi w zakresie wystaw 
i prezentacji produktów, Organizowanie i prowadzenie po-
kazów w celach reklamowych, Organizowanie targów i wy-
staw, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
wycen, Wynajem nieruchomości i majątku, Administrowanie 
nieruchomościami, Organizowanie finansowania w zakresie 
operacji budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Organizo-
wanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele 
charytatywne, Usługi inwestycyjne, 41 Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami 
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi 
barów i restauracji, kawiarni, Stołówki, Zapewnianie pomiesz-
czeń na uroczystości.

(210) 545955 (220) 2022 08 09
(731) DEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) DEVENTE
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Aluminiowe drzwi do miesz-
kań, Drzwi (kołatki do -), Drzwi i okna metalowe, Drzwi (futry-
ny do -) metalowe, Drobnica metalowa do drzwi, 16 Materia-
ły drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, 

plakaty, Arkusze informacyjne, Banery wystawowe wykona-
ne z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bloczki do zapi-
sywania, Bloki do pisania, Częściowo drukowane formularze, 
Druki, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane emble-
maty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane kartono-
we tablice reklamowe, Drukowane materiały ilustracyjne, 
Drukowane ulotki informacyjne, Drukowany materiał promo-
cyjny, Etykiety z papieru, Graficzne (reprodukcje -), Kalenda-
rze drukowane, Kartki do korespondencji, Karty obrazkowe, 
Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Materiały drukowane 
do celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty na dokumen-
ty, Kartki do notowania, Papierowe materiały biurowe, Pla-
katy reklamowe, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły 
papiernicze, Proporczyki z papieru, Reklamowe szyldy papie-
rowe, Reklamowe znaki z tektury, Reklamowe znaki papiero-
we, Reprodukcje graficzne, Segregatory do prezentowania, 
Skoroszyty i segregatory, Stojaki na dokumenty, Szyldy z pa-
pieru lub z kartonu, Taśmy elastyczne do użytku biurowego, 
Teczki na dokumenty, Ulotki drukowane, Ulotki instrukcyjne, 
Zakładki, 19 Drzwi drewniane, Drewniane ościeżnice drzwio-
we, Futryny drzwiowe drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi 
harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów 
niemetalowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi oszklo-
ne, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi wa-
hadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, 
Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi wykonane 
z plastiku do budynków, Drzwiowe (ościeżnice -) niemeta-
lowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), Futryny drzwiowe 
niemetalowe, Futryny (niemetalowe -) do szklanych drzwi, 
Harmonijkowe (drzwi -) niemetalowe, Moskitiery (niemetalo-
we -) na drzwi, Niemetalowe drzwi obrotowe, Niemetalowe 
drzwi przezroczyste do budynków, Niemetalowe futryny 
do drzwi, Niemetalowe ościeżnice do drzwi, Niemetalowe 
ramy do drzwi oszklonych, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, 
Obicia drzwi (niemetalowe -), Panele szklane do drzwi, Wi-
nylowe drzwi ogrodowe, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, 
Drzwi płycinowe, tłoczone, pełne i przeszklone do mieszkań 
domów, biur z drewna, materiału drewnopodobnego, MDF, 
Skrzydła drzwiowe przylgowe, Drzwi z izolacją akustyczną 
do hoteli, biur, domów wczasowych, pensjonatów, 35 Usłu-
gi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Dostarczanie 
informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży 
drzwi, Udostępnianie informacji o produktach konsumenc-
kich dotyczących drzwi, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(210) 545956 (220) 2022 08 09
(731) DEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Vette
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, Banery 
wystawowe wykonane z kartonu, Banery wystawowe z pa-
pieru, Bloczki do zapisywania, Bloki do pisania, Częściowo 
drukowane formularze, Druki, Drukowane arkusze informa-
cyjne, Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papie-
rowe, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane 
materiały ilustracyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Dru-
kowany materiał promocyjny, Etykiety z papieru, Graficzne 
(reprodukcje -), Kalendarze drukowane, Kartki do korespon-
dencji, Karty obrazkowe, Katalogi, Kwestionariusze drukowa-
ne, Materiały drukowane do celów instruktażowych, Naklejki, 
Obwoluty na dokumenty, Kartki do notowania, Papierowe 
materiały biurowe, Plakaty reklamowe, Podkładki na biurko, 
Pojemniki na artykuły papiernicze, Proporczyki z papieru, 
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Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe znaki z tektury, 
Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje graficzne, Segre-
gatory do prezentowania, Skoroszyty i segregatory, Stojaki 
na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, Taśmy ela-
styczne do użytku biurowego, Teczki na dokumenty, Ulotki 
drukowane, Ulotki instrukcyjne, Zakładki, 19 Drzwi drew-
niane, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Futryny drzwiowe 
drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi harmonijkowe, nie-
metalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, 
Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi oszklone, niemeta-
lowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi wahadłowe 
niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wy-
konane z drewna do budynków, Drzwi wykonane z plastiku 
do budynków, Drzwiowe (ościeżnice -) niemetalowe, Futry-
ny do drzwi (nie z metalu), Futryny drzwiowe niemetalowe, 
Futryny (niemetalowe -) do szklanych drzwi, Harmonijkowe 
(drzwi -) niemetalowe, Moskitiery (niemetalowe -) na drzwi, 
Niemetalowe drzwi obrotowe, Niemetalowe drzwi przezro-
czyste do budynków, Niemetalowe futryny do drzwi, Nie-
metalowe ościeżnice do drzwi, Niemetalowe ramy do drzwi 
oszklonych, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Obicia drzwi 
(niemetalowe -), Panele szklane do drzwi, Winylowe drzwi 
ogrodowe, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi płyci-
nowe, tłoczone, pełne i przeszklone do mieszkań domów, 
biur z drewna, materiału drewnopodobnego, MDF, Skrzydła 
drzwiowe przylgowe, Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, 
biur, domów wczasowych, pensjonatów.

(210) 545957 (220) 2022 08 09
(731) DEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Bella
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, Banery 
wystawowe wykonane z kartonu, Banery wystawowe z pa-
pieru, Bloczki do zapisywania, Bloki do pisania, Częściowo 
drukowane formularze, Druki, Drukowane arkusze informa-
cyjne, Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papie-
rowe, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane 
materiały ilustracyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Dru-
kowany materiał promocyjny, Etykiety z papieru, Graficzne 
(reprodukcje -), Kalendarze drukowane, Kartki do korespon-
dencji, Karty obrazkowe, Katalogi, Kwestionariusze drukowa-
ne, Materiały drukowane do celów instruktażowych, Naklejki, 
Obwoluty na dokumenty, Kartki do notowania, Papierowe 
materiały biurowe, Plakaty reklamowe, Podkładki na biurko, 
Pojemniki na artykuły papiernicze, Proporczyki z papieru, 
Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe znaki z tektury, 
Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje graficzne, Segre-
gatory do prezentowania, Skoroszyty i segregatory, Stojaki 
na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, Taśmy ela-
styczne do użytku biurowego, Teczki na dokumenty, Ulotki 
drukowane, Ulotki instrukcyjne, Zakładki, 19 Drzwi drew-
niane, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Futryny drzwiowe 
drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi harmonijkowe, nie-
metalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, 
Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi oszklone, niemeta-
lowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi wahadłowe 
niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wy-
konane z drewna do budynków, Drzwi wykonane z plastiku 
do budynków, Drzwiowe (ościeżnice -) niemetalowe, Futry-
ny do drzwi (nie z metalu), Futryny drzwiowe niemetalowe, 
Futryny (niemetalowe -) do szklanych drzwi, Harmonijkowe 
(drzwi -) niemetalowe, Moskitiery (niemetalowe -) na drzwi, 
Niemetalowe drzwi obrotowe, Niemetalowe drzwi przezro-

czyste do budynków, Niemetalowe futryny do drzwi, Nie-
metalowe ościeżnice do drzwi, Niemetalowe ramy do drzwi 
oszklonych, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Obicia drzwi 
(niemetalowe -), Panele szklane do drzwi, Winylowe drzwi 
ogrodowe, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi płyci-
nowe, tłoczone, pełne i przeszklone do mieszkań domów, 
biur z drewna, materiału drewnopodobnego, MDF, Skrzydła 
drzwiowe przylgowe, Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, 
biur, domów wczasowych, pensjonatów.

(210) 546027 (220) 2022 08 09
(731) LEE CHANG-LUNG ICEAN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) urara sushi & shabu shabu

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.09.24
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 546046 (220) 2022 08 10
(731) GHELAMCO NCŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Artykuły 
papiernicze do pisania, Bloki papierowe, Chorągiewki papie-
rowe, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media 
papierowe, Emblematy papierowe, Etykiety z papieru lub 
kartonu, Kartki papieru do robienia notatek, Notesy [artykuły 
papiernicze], Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Pa-
pier, Papier do korespondencji, Papier do zawijania, Papier 
i karton, Papierowe artykuły piśmienne, Papierowe materiały 
biurowe, Papierowe torebki do pakowania, Papierowe worki 
na śmieci, Papierowe wyroby artystyczne, Pojemniki i stojaki 
na spinacze do papieru, Pojemniki na artykuły papiernicze, 
Pojemniki papierowe, Pudełka kartonowe lub papierowe, 
Teczki [artykuły papiernicze], Torby do noszenia z papieru lub 
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tworzywa sztucznego, Torebki do pakowania [koperty, wo-
reczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Zakładki papiero-
we do książek, Zszywki [artykuły papiernicze], Almanachy 
[roczniki], Atlasy, Bielizna stołowa papierowa, Biuletyny infor-
macyjne, Bony wartościowe, Broszury, Kalendarze, Kartki 
z życzeniami, Karty pocztowe, Katalogi, Koperty, Mapy, Mate-
riały do rysowania, Materiały drukowane, Terminarze [mate-
riały drukowane], Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Ob-
razy i zdjęcia, Oprawy książek, Podkładki na biurko, Podręcz-
niki, Pudełka na pióra i długopisy, Ramki i stojaki do fotografii, 
Skoroszyty, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ar-
tykuły papiernicze], Ulotki, Zeszyty do pisania lub rysowania, 
Znaczki pocztowe, Druki, Formularze [blankiety, druki], Foto-
grafie, Segregatory, Materiały piśmienne, Kleje do materia-
łów biurowych lub do celów domowych, Materiały i środki 
dla artystów i do dekoracji, Reklamowe szyldy papierowe, 
20 Plansze wystawowe, stoiska wystawowe i oznakowanie, 
niemetalowe, Pojemniki, zamknięcia i uchwyty do nich, nie-
metalowe, Szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, 
21 Szklanki do piwa, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i ak-
cesoria barowe, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież 
reklamowa, Galanteria odzieżowa, Rękawiczki, Paski tekstyl-
ne, Krawaty, Apaszki, Szale, 35 Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Reklama i usługi reklamowe, 
Reklama i marketing, Usługi reklamowe, w tym reklama  
on-line w sieci komputerowej, Zarządzanie i doradztwo 
w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi menedżerskie, Promocja 
inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlo-
wych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, Administro-
wanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Organizowa-
nie i przeprowadzanie aukcji, Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich różnych towarów z branży odzieżowej, papierniczej, 
spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami po-
zwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w du-
żym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej lub super-
markecie, Wypożyczanie maszyn do pisania i kopiarek, Do-
bór personelu [dla osób trzecich], Wynajem dystrybutorów 
automatycznych, Badania rynku i badania marketingowe, 
Badania rynku i analizy biznesowe, 36 Administrowanie nie-
ruchomościami, Agencje nieruchomości, Dostarczanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, Nabywanie nieruchomo-
ści na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, Organizowanie najmu nieruchomości na wy-
najem, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nierucho-
mości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących wyceny 
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji w zakresie 
komercyjnych nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieru-
chomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie kompleksów budynków, Usługi związane 
ze współwłasnością nieruchomości, Działalność finansowa, 
Zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm 
rozpoczynających działalność, Informacja o ubezpiecze-

niach, Organizowanie ubezpieczenia, Organizowanie ubez-
pieczenia kredytów, Ubezpieczenia budynków, Ubezpiecze-
nia biur, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubez-
pieczeniami domu, Usługi finansowe związane z ubezpie-
czeniami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], Analizy finansowe, Doradztwo finansowe, 
Finansowe usługi konsultingowe, Informacje finansowe, 
Oceny i wyceny finansowe, Prognozy finansowe, Usługi do-
radztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, Usługi 
finansowe dotyczące nieruchomości, Zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Usługi w zakresie bankomatów, 
37 Budowa nieruchomości [budownictwo], Budownictwo 
komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Przygotowanie 
terenu [budownictwo], Doradztwo inżynieryjne [budownic-
two], Konsultacje budowlane, Naprawcze roboty budowla-
ne, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkal-
nych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
budowlanych, Informacja budowlana, Sprzątanie budynków 
biurowych i lokali handlowych, Udzielanie informacji związa-
nych ze sprzątaniem budynków, Naprawy lub konserwacja 
komputerów, Instalacja rusztowań budowlanych, platform 
roboczych i budowlanych, Mycie okien, Konserwacja i napra-
wa instalacji grzewczej, Konserwacja i naprawa instalacji 
w budynkach, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeń-
stwa, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Naprawa 
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Odnawia-
nie instalacji klimatyzacyjnych, Usługi doradcze dotyczące 
instalacji wind osobowych, Usługi doradcze w zakresie kon-
serwacji instalacji wodociągowych, Instalowanie alarmów 
przeciwpożarowych, Instalacja, konserwacja i naprawa alar-
mów antywłamaniowych, Konserwacja i serwisowanie alar-
mów antywłamaniowych, 38 Usługi telekomunikacyjne 
w zakresie zapewniania dostępu do komputerowych baz 
danych, Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach 
komputerowych, Zapewnianie i wynajmowanie czasu do-
stępu do komputerowych baz danych, 41 Edukacja [naucza-
nie], Nauczanie, Edukacja, rozrywka i sport, Planowanie 
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Usługi 
fitness klubów, Kręgielnie, Kina, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie loterii, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, 
filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi rozrywkowe świad-
czone w dyskotekach, Dyskoteki, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na potrzeby przedstawień sztuki widowiskowej, 
Usługi związane z wystawami sztuki, Organizowanie festiwa-
li, Usługi klubów sportowych, Organizowanie konkursów 
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Kultura fizyczna, 
Organizowanie konkursów piękności, Muzea, Planowanie 
przyjęć, Informacja o wypoczynku, Wypożyczanie sprzętu 
sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Produkowa-
nie filmów, Rozrywka filmowa, Usługi pokazów filmowych, 
Usługi wypożyczania filmów, Produkcja nagrań audio i video 
oraz usługi fotograficzne, 42 Projektowanie budowlane, 
Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi w zakresie ba-
dań naukowych, Usługi w zakresie badań przemysłowych, 
Usługi w zakresie badań technicznych, Przemysłowe analizy 
i usługi badawcze, Badania, opracowywanie, projektowanie 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Usługi do-
radcze i informacyjne związane z projektowaniem, progra-
mowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Projektowa-
nie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, 
Usługi architektury wnętrz, Doradztwo w zakresie kompute-
rowych programów baz danych, Wypożyczanie oprogramo-
wania do komputerowych baz danych, Wypożyczanie i kon-
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serwacja oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie 
komputerów, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepsza-
nie oprogramowania komputerowego, 43 Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Usłu-
gi barów i restauracji, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi restauracji  
fast-food, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi doradcze i kon-
sultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnic-
twem, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i le-
śnictwem, 45 Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antyw-
łamaniowych, Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodzi-
ców, Opieka zastępcza nad dziećmi, Udostępnianie informa-
cji o modzie, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Usługi 
prawne, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia.

(210) 546057 (220) 2022 08 10
(731) FAKTORZY SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Faktorzy SA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09
(510), (511) 36 Usługi finansowe, faktoring, Usługi w zakresie 
faktoringu.

(210) 546070 (220) 2022 08 10
(731) ELMOURSY MOHAMED FATOH AHMED, Kuwejt, KW
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit 4 Life

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.17, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Su-
plementy diety do użytku medycznego i niemedycznego, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla osób o specjalnych 
wymaganiach dietetycznych, Suplementy diety w postaci 
galaretki, Suplementy diety w postaci galaretek, Suplementy 
diety zawierające albuminy, Mineralne dodatki do żywno-
ści, Suplementy odżywcze, Suplementy diety zawierające 
glukozę, Suplementy diety białkowe, Suplementy diety za-
wierające enzym, Suplementy diety zawierające alginian, 
Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety za-
wierające lecytynę, Suplementy diety zawierające białko so-
jowe, Suplementy do zdrowej żywności wykonane głównie 
z minerałów, Dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, Tabletki witaminowe, Suplementy witami-
nowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suple-
mentów diety, Tabletki odchudzające, Preparaty medyczne 
do odchudzania, Preparaty pobudzające apetyt, Napoje wi-
taminowe, Lecznicze napoje izotoniczne, Lecznicze napoje 
mineralne, Napoje uzupełniające dietę, Preparaty chemiczne 
do ochrony skóry i celów higienicznych, Farmaceutyki i na-
turalne środki lecznicze, Kosmetyki o właściwościach lecz-
niczych, Maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki 
do celów leczniczych i medycznych, Herbaty ziołowe do ce-
lów leczniczych, Herbata z ziół do celów leczniczych, Prepa-
raty dermatologiczne.

(210) 546137 (220) 2022 08 12
(731) PEDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LifeSpot
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości 
zawarte w tej klasie, Usługi wynajmu zawarte w tej klasie, 
Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieru-
chomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nie-
ruchomościami, Finansowanie nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Wynajem bankomatów, Usługi 
agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu nieru-
chomości, Ubezpieczenia nieruchomości oraz wyposaże-
nia nieruchomości, 39 Transport, Pakowanie i składowanie 
towarów, Organizowanie podróży, Przeprowadzki, Przewóz 
bagaży, Tymczasowe przechowywanie kluczy, Usługi wy-
najmu zawarte w tej klasie, Wynajem dronów, Wynajem 
pojazdów, Wynajem pojazdów z kierowcą, Wynajem przy-
czep, Wynajem traktorów i maszyn rolniczych, Wynajem 
cystern, Wynajem łodzi, statków i kajaków, Wynajem stat-
ków powietrznych, Wynajem transportu kolejowego, Wy-
najmowanie garaży, Wynajmowanie magazynów i chłodni, 
Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajem schowków 
do magazynowania, Wypożyczanie wyposażenia pojaz-
dów, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wynajem 
skrzynek pocztowych, Usługi wynajmu związane z pojazda-
mi, transportem i magazynowaniem, Udzielanie informacji 
związanych z wynajmem przestrzeni magazynowej, Wyna-
jem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do ma-
gazynowania i transportu, Wypożyczanie lodówek i zamra-
żarek, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie 
elektrycznych chłodziarek do wina, Wynajem pojemników 
do recyklingu, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Tymczasowe zakwaterowanie, Domy turystyczne, Hotele dla 
zwierząt, Schroniska dla zwierząt, Leasing mebli biurowych, 
Hotele, Motele, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w placówkach 
tymczasowego zakwaterowania, Usługi recepcji na potrzeby 
tymczasowego zakwaterowania, Usługi rezerwacji pokojów 
lub miejsc noclegowych, Usługi w zakresie zakwaterowania 
w hotelach, Wynajem budynków przenośnych, Wynajem 
przenośnych szatni, Wynajem wakacyjnych miejsc noclego-
wych, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie mebli, 
Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie wyposażenia 
wnętrz, Wynajem domów letniskowych, Krótkotermino-
wy wynajem przestrzeni biurowej, Wynajem pomieszczeń 
na wystawy, Usługi agencji wynajmu mieszkań, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Wynajem urządzeń oświetleniowych, Wynajem zlewo-
zmywaków kuchennych, Wypożyczanie dozowników wody 
pilnej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Zapewnianie 
obiektów i wyposażenia kempingowego, Wynajem bielizny 
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedze-
nia i napojów, Wynajem lad kuchennych do przygotowy-
wania posiłków do bezpośredniego spożycia, Wynajem au-
tomatów do napojów, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia 
towarzyskie, Wynajem autoklawów do gotowania, Wynajem 
chodników i dywaników, Wynajem nieelektrycznych płytek 
grzewczych, Wynajem ekspresów do kaw, Wynajmowanie 
bielizny pościelowej, Wynajem kuchenek, Wypożyczanie 
mat, łóżek, przyborów kuchennych, naczyń, urządzeń ga-
stronomicznych, zasłon i firanek, ręczników, kuchenek mi-
krofalowych, tosterów.
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(210) 546140 (220) 2022 08 12
(731) KRZANOWSKI ADAM, Bolechowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRZANOWSCY WINNICA ZIELONA

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 33 Wino, Białe wino, Czerwone wino, Owocowe 
wino musujące, Napoje zawierające wino [szprycer], Piquet-
te [wino z wytłoczyn winogronowych], Wina, Napoje alko-
holowe z owoców, Wina alkoholowe, Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), 40 Doradztwo w dziedzinie wytwarzania 
wina, Produkcja wina na rzecz osób trzecich, 44 Doradztwo 
w zakresie uprawy winorośli, Uprawa winogron do produkcji 
wina, Usługi w zakresie uprawy winorośli.

(210) 546143 (220) 2022 08 12
(731) PEDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości 
zawarte w tej klasie, Usługi wynajmu zawarte w tej klasie, 
Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieru-
chomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomościami, Finansowanie nieruchomości, Doradz-
two w zakresie nieruchomości, Wynajem bankomatów, 
Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu 
nieruchomości, Ubezpieczenia nieruchomości oraz wypo-
sażenia nieruchomości, 39 Transport, Pakowanie i składo-
wanie towarów, Organizowanie podróży, Przeprowadzki, 
Przewóz bagaży, Tymczasowe przechowywanie kluczy, 
Usługi wynajmu zawarte w tej klasie, Wynajem dronów, 
Wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów z kierowcą, Wy-
najem przyczep, Wynajem traktorów i maszyn rolniczych, 
Wynajem cystern, Wynajem łodzi, statków i kajaków, Wy-
najem statków powietrznych, Wynajem transportu kolejo-
wego, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie magazynów 
i chłodni, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajem 
schowków do magazynowania, Wypożyczanie wyposaże-
nia pojazdów, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wynajem skrzynek pocztowych, Usługi wynajmu związane 
z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Udzielanie 
informacji związanych z wynajmem przestrzeni magazyno-
wej, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników 
do magazynowania i transportu, Wypożyczanie lodówek 
i zamrażarek, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypo-
życzanie elektrycznych chłodziarek do wina, Wynajem po-

jemników do recyklingu, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Domy turystyczne, 
Hotele dla zwierząt, Schroniska dla zwierząt, Leasing mebli 
biurowych, Hotele, Motele, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc 
w placówkach tymczasowego zakwaterowania, Usługi re-
cepcji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania, Usługi 
rezerwacji pokojów lub miejsc noclegowych, Usługi w za-
kresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem budynków 
przenośnych, Wynajem przenośnych szatni, Wynajem wa-
kacyjnych miejsc noclegowych, Wynajmowanie sal kon-
ferencyjnych, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Wypożyczanie mebli, Wypożyczanie namiotów, 
Wypożyczanie wyposażenia wnętrz, Wynajem domów 
letniskowych, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biu-
rowej, Wynajem pomieszczeń na wystawy, Usługi agencji 
wynajmu mieszkań, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Wynajem urządzeń 
oświetleniowych, Wynajem zlewozmywaków kuchennych, 
Wypożyczanie dozowników wody pilnej, Wypożyczanie 
urządzeń do gotowania, Zapewnianie obiektów i wyposa-
żenia kempingowego, Wynajem bielizny stołowej, serwi-
sów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, 
Wynajem lad kuchennych do przygotowywania posiłków 
do bezpośredniego spożycia, Wynajem automatów do na-
pojów, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
Wynajem autoklawów do gotowania, Wynajem chodników 
i dywaników, Wynajem nieelektrycznych płytek grzew-
czych, Wynajem ekspresów do kaw, Wynajmowanie bieli-
zny pościelowej, Wynajem kuchenek, Wypożyczanie mat, 
łóżek, przyborów kuchennych, naczyń, urządzeń gastrono-
micznych, zasłon i firanek, ręczników, kuchenek mikrofalo-
wych, tosterów.

(210) 546153 (220) 2022 08 13
(731) AMG REIT SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SK PARK

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22
(510), (511) 36 Wynajmowanie lokali na potrzeby handlu 
i świadczenia usług, dzierżawa nieruchomości, administro-
wanie nieruchomościami.

(210) 546172 (220) 2022 08 16
(731) JIANLONG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., 

Jiangyin, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINGPOR
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(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 1 Żywice polimerowe, nieprzetworzone, Żywi-
ce sztuczne w stanie surowym, Polistyren, Ekspandowany 
polistyren, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Tworzywa 
sztuczne granulowane lub sproszkowane, nieprzetworzone, 
Kulki polimerowe do użytku w produkcji, Etylen, Styren.

(210) 546173 (220) 2022 08 16
(731) JIANLONG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD., 

Jiangyin, CN
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 28.03.99
(510), (511) 1 Żywice polimerowe, nieprzetworzone, Żywi-
ce sztuczne w stanie surowym, Polistyren, Ekspandowany 
polistyren, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Tworzywa 
sztuczne granulowane lub sproszkowane, nieprzetworzone, 
Kulki polimerowe do użytku w produkcji, Etylen, Styren.

(210) 546241 (220) 2022 08 17
(731) FUTURAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGAZYN SUPEROKAZJI W koszyku

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Publikacje perio-
dyczne drukowane, Publikacje reklamowe, Plakaty reklamo-
we, Czasopisma [periodyki], Biuletyny informacyjne, Biule-
tyny (materiały drukowane), Gazety, Periodyki drukowane, 
35 Organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, 
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Zapew-
nianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach 
i magazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w czasopismach, gazetach i magazynach, Reklama i mar-
keting, Publikowanie tekstów reklamowych, Publikowanie 
materiałów reklamowych, Dystrybucja broszur reklamo-
wych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 41 Wydawa-
nie biuletynów, Usługi w zakresie publikacji biuletynów, Pu-
blikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe, Pisanie tekstów (innych niż teksty re-
klamowe), Redagowanie tekstów pisanych, innych niż rekla-
mowe, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe w Internecie.

(210) 546264 (220) 2022 08 17
(731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)

(540) bonusavit
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety, Środki 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdro-
wotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, Ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, 
płynów, proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(210) 546275 (220) 2022 08 18
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Garda

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Metalowe materiały budowlane, Metalowe 
materiały dachowe, Dachówki metalowe, Blacharskie ma-
teriały budowlane, Blacha do pokrycia dachu z metalu, Bla-
charskie (Materiały -) dla budownictwa, Budowlane elemen-
ty konstrukcyjne z metalu, Budowlane materiały metalowe, 
Dachówka metalowa, Dachy (Pokrycia -) metalowe, Materiał 
do pokrywania dachów z metalu, Materiały blacharskie dla 
budownictwa, Metalowe elementy dachowe, Metalowe, 
modułowe elementy budowlane, Metalowe płyty dacho-
we, Metalowe pokrycia dachów, Płytki dachowe metalowe, 
Pokrycia dachów, metalowe, Pokrycia dachowe metalowe, 
Blachodachówka modułowa.

(210) 546283 (220) 2022 08 18
(731) CZUBAK MARIKA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lodzik ZRÓB GO SAM

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Jadalne lody owocowe, Jogurt mrożony 
[lody spożywcze], Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, Lody aromatyzowane alkoholem, Lody bez mleka, 
Lody jadalne, Lody mleczne, Lody na bazie jogurtu [lody jako 
główny składnik], Lody na patyku, Lody o smaku czekolado-
wym, Lody owocowe w postaci batonów, Lody owocowe, 
Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody typu sandwich, Lody 
w proszku, Lody wielosmakowe, Sorbety [lody], Owocowe 
lody, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mie-
szanki na sorbety [lody], Lody zawierające czekoladę, Lody 
z owocami, Lody wodne o smaku owocowym w postaci liza-
ków, Lody włoskie.
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(210) 546285 (220) 2022 08 18
(731) WISTAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEER STATION PUB BS PREMIUM & CRAFT BEER

(531) 05.11.15, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 Pizza, Burrito, Calzone [rodzaj pizzy w kształ-
cie pieroga], Cheeseburgery, Kanapki, Lasagna, Placki, Potra-
wy z makaronu, Quiche, Quesadilla [tortilla z masy kukury-
dzianej z serem], Risotto, Tortille, Wrapy z kurczakiem, Nale-
śniki, Nachos, 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo słodowe, 
Piwo warzone, Piwo kraftowe, Piwo pszeniczne, Piwo rze-
mieślnicze, 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Napoje 
alkoholowe niskoprocentowe, Wymieszane napoje alkoho-
lowe, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa piwa, Sprzedaż deta-
liczna i hurtowa napojów alkoholowych, Sprzedaż detaliczna 
i hurtowa towarów z klasy 30, 41 Didżeje na przyjęcia i impre-
zy specjalne, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, 
Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach 
przeznaczonych do występów, Organizacja i prezentacja 
przedstawień na żywo, Organizacja i przeprowadzanie kon-
certów muzycznych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych na żywo, 43 Usługi barów i restauracji, Usługi 
barów piwnych, Usługi ogródków piwnych, Bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary], Usługi w zakresie pubów, Usługi restaura-
cyjne, Usługi kateringowe, Kawiarnie, Puby, Bary, Lodziarnie, 
Koktajlbary, Pizzerie, Restauracje, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie 
napojów w pubach z browarem, Serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Usługi barmanów, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, Imprezy firmowe [zapew-
nianie jedzenia i napojów], Usługi w zakresie jedzenia na wy-
nos, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Zapewnianie 
pomieszczeń na uroczystości, Organizowanie bankietów.

(210) 546301 (220) 2022 08 18
(731) POWIDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Ofero-
wanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Dystrybucja materiałów reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych, Usługi public relations, 
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Administro-
wanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami 
w celach reklamowych, Agencje reklamowe, Aktualizowa-
nie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, 
Agencja public relations, Analizy odbioru reklamy, Analizy 
w zakresie reklamy, Badanie rynku, Dostarczanie informacji 
na temat reklamy, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingo-
wych, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodar-
czą i marketingu, Indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, 
Kampanie marketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing 
bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący pro-
mocji, Marketing internetowy, Marketing imprez i wydarzeń, 
Opracowanie koncepcji marketingowych, Optymalizacja dla 
wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron interneto-
wych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodat-
kowej, Planowanie strategii marketingowych, Usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja, re-
klama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie 
działalności gospodarczej, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Inter-
necie, Reklama, Reklama biznesowych stron internetowych, 
Reklama i marketing, Teksty - tworzenie reklamowych i spon-
sorowanych, Testowanie marki, Usługi agencji reklamowych, 
Usługi agencji marketingowych, Usługi marketingowe, Usługi 
marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi 
marketingu bezpośredniego, Usługi promocyjne i reklamowe, 
Usługi reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi 
reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i marketingowe 
online, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Za-
mieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, Zarządzanie promocją sławnych osób, Za-
wieranie umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie 
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, 
Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprze-
daży, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając 
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych do-
stawców, Świadczenie usług porównania cen online, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu I usługi 
informacyjne dla konsumentów, 42 Doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Obsługi-
wanie wyszukiwarek, Doradztwo naukowe, Doradztwo tech-
nologiczne, Konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produk-
tu, Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi naukowe 
i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
I kontrola jakości.

(210) 546302 (220) 2022 08 19
(731) POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA WE 

WROCŁAWIU RADIO WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) Hamburger na śniadanie
(510), (511) 9 Nagrania dźwiękowe, Magnetyczne nośniki da-
nych, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski optycz-
ne, Dyski optyczne z nagraniami audio, Urządzenia do na-
grywania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do odtwarzania audio, Urządzenia do transmisji, Urządzenia 
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nadawcze, Płyty DVD, Aparaty do wytwarzania dźwięków, Cza-
sopisma elektroniczne, 16 Dzienniki, Periodyki [czasopisma], 
Prospekty, Książki, Afisze, plakaty, Kalendarze, Katalogi, Kartki 
okolicznościowe, Naklejki, Nalepki, Arkusze papieru [artykuły 
papiernicze], 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, 38 Emisja programów telewizyjnych i radiowych, Emisja 
radiowa, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie 
i transmisja programów radiowych, Nadawanie muzyki, Nada-
wanie programów drogą radiową, Nadawanie programów 
przez satelitę, Podcasting, Nadawanie treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Transmisja 
audio, Transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez 
światową sieć komputerową, Transmisja danych audio za po-
średnictwem Internetu, Transmisja podkastów, Nadawanie 
programów za pośrednictwem Internetu, Transmisja progra-
mów drogą satelitarną, Transmisja programów drogą kablową 
i satelitarną, Transmisja programów drogą kablową, Transmisja 
programów radiowych, Transmisja radiowa informacji i innych 
programów, Udzielanie informacji o emisji radiowej, Usługi 
emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, 41 Produkcja i pre-
zentacja programów radiowych, Prezentowanie programów 
radiowych, Montaż programów radiowych, Przygotowywanie 
programów radiowych, Usługi w zakresie produkcji progra-
mów radiowych, Usługi rozrywkowe w postaci organizowania 
społecznych imprez rozrywkowych, Usługi wydawnicze, Re-
dagowanie tekstów pisanych.

(210) 546362 (220) 2022 08 19
(731) CHORĄZKA AGNIESZKA, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LADY BIRD

(531) 03.07.16, 03.07.24, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria sztuczna, Biżuteria z metali szlachet-
nych.

(210) 546376 (220) 2022 08 22
(731) LEANOVATICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Publi-
kacje drukowane, Ulotki, Afisze, plakaty, Albumy, Książki, 
Broszury, Podręczniki, Papier do pisania, Certyfikaty druko-
wane, Pisaki, Pióra żelowe, Notatniki ilustrowane, Kalenda-
rze drukowane, Papier, Odbitki fotograficzne, Kartki na no-
tatki, 35 Usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i badań 
w zakresie działalności gospodarczej, Reklama, Marketing, 

Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie 
outsourcingu, analiza kosztów, Analiza funkcjonowania 
firm, Analiza rynku, Dostarczanie informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt dzia-
łalności gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Doradztwo 
związane z audytami działalności gospodarczej, 41 Szko-
lenia, Usługi edukacyjne, Usługi szkoleniowe, Doradztwo 
szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie 
szkoleń, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie informacji 
edukacyjnych, Edukacja dorosłych, Edukacja, Informacja 
o edukacji, Organizowanie i/lub prowadzenie kongresów, 
Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Opraco-
wywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja egzami-
nów edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów, Orga-
nizowanie i/lub prowadzenie konferencji, Organizowanie  
i/lub prowadzenie seminariów, Organizowanie i/lub pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i/lub prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, Organizowanie konkursów, 
Organizowanie kursów szkoleniowych, Produkcja filmów 
szkoleniowych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, 
Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Przy-
gotowanie tekstów do publikacji, Przygotowywanie pro-
gramów szkoleniowych, Publikacja broszur, Publikowanie, 
Certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, Edu-
kacja on-line, prowadzenie kursów e-learningowych, Udo-
stępnianie materiałów edukacyjnych za pomocą Internetu, 
Informacja o edukacji udostępniana on-line, Publikowanie 
czasopism internetowych, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Publikowanie literatury instruktażowej.

(210) 546388 (220) 2022 08 22
(731) FILAR PATRYCJA, Dzierżoniów
(540) (znak słowny)
(540) HARMOTI
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu 
SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi salonów 
fryzjersko-kosmetycznych, Usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, Usługi w zakresie porad kosmetycznych.

(210) 546423 (220) 2022 08 23
(731) WEBTALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WTK digital first

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511)   35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 546444 (220) 2022 08 23
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin

(540) (znak słowny)
(540) imidokal
(510), (511) 5 Preparat weterynaryjny.
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(210) 546451 (220) 2022 08 24
(731) C&C PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) securityNET

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 8  Narzędzia ręczne do zakończania złącz elek-
trycznych i do kabli elektrycznych, Mechaniczne zaciskarki 
i zaciskacze, do zakończania złącz elektrycznych i do kabli 
elektrycznych, 9 Kable elektryczne, Kable elektroniczne, 
Kable telekomunikacyjne, Kable teleinformatyczne, Światło-
wody, Złącza do kabli, Przejściówki do kabli, Adaptery do łą-
czenia urządzeń medialnych, Adaptery sieciowe, Adaptery 
do wtyczek, Złączki [elektryczność], Złączki do przewodów 
elektrycznych, Gniazda telefoniczne, Gniazda komputero-
we, Gniazda do sieci komputerowej, Gniazda komputerowe 
do podłączania kabla sieciowego, Gniazda do sieci elektrycz-
nej niskiego napięcia, Gniazda [złącza elektryczne], Moduły 
sterująco kontrolne [elektryczne], Listwy zasilające z gniaz-
dami przenośnymi, Gniazda do zasilania energią elektrycz-
ną, Elektryczne gniazda wtyczkowe, Elektroniczne panele 
rozdzielcze do sieci komputerowych, Szafy rozdzielcze, Szafy 
rozdzielcze [elektryczność], Sprzęt i akcesoria do przetwarza-
nia danych (elektryczne), Skrzynki rozdzielcze elektryczne, 
Okablowanie elektryczne, Okablowanie sieciowe, Okablo-
wanie strukturalne, Elektryczne i elektroniczne urządzenia 
i układy do systemów bezpieczeństwa zawarte w tej klasie, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży 
za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: 
narzędzia ręczne do zakończania złącz elektrycznych i do ka-
bli elektrycznych, gniazda telefoniczne, gniazda komputero-
we, gniazda do sieci komputerowej, gniazda komputerowe 
do podłączania kabla sieciowego, gniazda do sieci elektrycz-
nej niskiego napięcia, gniazda [złącza elektryczne], zaciskarki 
i zaciskacze do zakończania złącz elektrycznych i do kabli 
elektrycznych, kable elektryczne, kable elektroniczne, kable 
telekomunikacyjne, kable teleinformatyczne, światłowody, 
złącza do kabli, przejściówki do kabli, adaptery do łączenia 
urządzeń medialnych, adaptery sieciowe, adaptery do wty-
czek, złączki elektryczne, złączki do przewodów elektrycz-
nych, gniazda, elektryczne moduły sterująco kontrolne, 
listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, gniazda do zasi-
lania energią elektryczną, elektryczne gniazda wtyczkowe, 
elektroniczne panele rozdzielcze do sieci komputerowych, 
szafy rozdzielcze, elektryczne szafy rozdzielcze, elektryczny 
sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych, skrzynki rozdziel-
cze elektryczne, okablowanie elektryczne, okablowanie sie-
ciowe, okablowanie strukturalne, elektryczne i elektroniczne 
urządzenia i układy do systemów bezpieczeństwa.

(210) 546452 (220) 2022 08 24
(731) KLESZCZ ANETA, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Kleszczówka
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrod-
kach wypoczynkowych, Ośrodki wypoczynkowe, Tymczaso-
we zakwaterowanie.

(210) 546457 (220) 2022 08 24
(731) LEANOVATICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) LEANOVATICA
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Publi-
kacje drukowane, Ulotki, Afisze, plakaty, Albumy, Książki, 
Broszury, Podręczniki, Papier do pisania, Certyfikaty druko-
wane, Pisaki, Pióra żelowe, Notatniki ilustrowane, Kalenda-
rze drukowane, Papier, odbitki fotograficzne, Kartki na no-
tatki, 35 Usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i badań 
w zakresie działalności gospodarczej, Reklama, Marketing, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie 
outsourcingu, analiza kosztów, Analiza funkcjonowania firm, 
Analiza rynku, Dostarczanie informacji dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt działalności 
gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Doradztwo związane 
z audytami działalności gospodarczej, 41 Szkolenia, Usługi 
edukacyjne, Usługi szkoleniowe, Doradztwo szkoleniowe 
w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkoleń, Do-
radztwo zawodowe, Dostarczanie informacji edukacyjnych, 
Edukacja dorosłych, Edukacja, Informacja o edukacji, Orga-
nizowanie i/lub prowadzenie kongresów, Opracowywanie 
podręczników edukacyjnych, Opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, Organizacja egzaminów edukacyjnych, Prze-
prowadzanie egzaminów, Organizowanie i/lub prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i/lub prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i/lub prowadzenie sympozjów, Organizowa-
nie i/lub prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organi-
zowanie konkursów, Organizowanie kursów szkoleniowych, 
Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, Przygotowanie prezentacji do celów szkole-
niowych, Przygotowanie tekstów do publikacji, Przygotowy-
wanie programów szkoleniowych, Publikacja broszur, Publi-
kowanie, Certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, 
Edukacja on-line, prowadzenie kursów e-learningowych, 
Udostępnianie materiałów edukacyjnych za pomocą Inter-
netu, Informacja o edukacji udostępniana on-line, Publiko-
wanie czasopism internetowych, publikowanie materiałów 
drukowanych, publikowanie literatury instruktażowej.

(210) 546459 (220) 2022 08 24
(731) LEANOVATICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Publi-
kacje drukowane, Ulotki, Afisze, plakaty, Albumy, Książki, 
Broszury, Podręczniki, Papier do pisania, Certyfikaty druko-
wane, Pisaki, Pióra żelowe, Notatniki ilustrowane, Kalenda-
rze drukowane, Papier, Odbitki fotograficzne, Kartki na no-
tatki, 35 Usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i badań 
w zakresie działalności gospodarczej, Reklama, Marketing, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie 
outsourcingu, analiza kosztów, Analiza funkcjonowania firm, 
Analiza rynku, Dostarczanie informacji dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt działalności 
gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Doradztwo związane 
z audytami działalności gospodarczej, 41 Szkolenia, Usługi 
edukacyjne, Usługi szkoleniowe, Doradztwo szkoleniowe 
w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkoleń, Do-
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radztwo zawodowe, Dostarczanie informacji edukacyjnych, 
Edukacja dorosłych, Edukacja, Informacja o edukacji, Orga-
nizowanie i/lub prowadzenie kongresów, Opracowywanie 
podręczników edukacyjnych, Opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, Organizacja egzaminów edukacyjnych, Prze-
prowadzanie egzaminów, Organizowanie i/lub prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i/lub prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i/lub prowadzenie sympozjów, Organizowa-
nie i/lub prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organi-
zowanie konkursów, Organizowanie kursów szkoleniowych, 
Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, Przygotowanie prezentacji do celów szkole-
niowych, Przygotowanie tekstów do publikacji, Przygotowy-
wanie programów szkoleniowych, Publikacja broszur, Publi-
kowanie, Certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, 
Edukacja on-line, prowadzenie kursów e-learningowych, 
Udostępnianie materiałów edukacyjnych za pomocą Inter-
netu, Informacja o edukacji udostępniana on-line, Publiko-
wanie czasopism internetowych, publikowanie materiałów 
drukowanych, publikowanie literatury instruktażowej.

(210) 546461 (220) 2022 08 24
(731) SKK POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SKK POLONIA WARSZAWA
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Mydło pod 
prysznic, Mydło do skóry, Kosmetyki, Środki do pielęgna-
cji włosów, Balsamy do ciała, Środki do czyszczenia zębów, 
Zapachy, 5 Napoje witaminizowane, Suplementy diety, Su-
plementy diety w płynie, Suplementy diety składające się 
z witamin, 9 Podkładki pod myszy komputerowe, Ochronne 
kaski sportowe, Etui na okulary, Okulary, Okulary do uprawia-
nia sportu, Okulary pływackie, Okulary przeciwsłoneczne, 
Urządzenia do nagrywania, Nośniki do danych, Czyste dyski 
do nagrywania, Dyski audio, Dyski czyste, Dyski gier kom-
puterowych, Dyski optyczne, Dyski twarde, Dyski z grami 
wideo, Programy komputerowe, Programy do gier wideo 
[oprogramowanie komputerowe], Programy komputero-
we do gier, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Karty ma-
gnetyczne kodowane, Karty magnetyczne bankomatowe, 
Magnetyczne karty płatnicze, Pliki graficzne do pobierania, 
Pobieralne gry komputerowe, Interaktywne gry hazardowe 
udostępniane przez komputer lub platformę mobilną, Fo-
tografie cyfrowe do pobrania, Plakaty do pobrania, Karty 
pocztowe do pobrania, Etui na telefony komórkowe, Skórza-
ne etui na telefony komórkowe, Gwizdki sportowe, Mobilne 
aplikacje, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do obstawiania 
zakładów sportowych, Sportowe symulatory treningowe, 
16 Papier i karton, Druki, Materiały introligatorskie, Albumy 
fotograficzne i kolekcjonerskie, Fotografie, Fotografie kolek-
cjonerskie z zawodnikami sportowymi, Karty do albumów 
fotograficznych, Minialbumy fotograficzne, Odbitki fotogra-
ficzne, Papierowe materiały biurowe, Artykuły biurowe, Pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], Biurowe artykuły papiernicze, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Kalendarze, Artykuły 
do pisania i stemplowania, Materiały do pisania, Podkładki 
do papieru do pisania, Zeszyty do pisania lub rysowania, 
Afisze, plakaty, Karty pocztowe, Okolicznościowe znacz-
ki pocztowe, Teczki [artykuły biurowe], Torby papierowe, 
Chorągiewki papierowe, Sportowe karty do kolekcjonowa-
nia, 18 Skórzane torebki, Skórzane walizki podróżne, Torby 
i portfele skórzane, Walizki skórzane, Zestawy podróżne 
[wyroby skórzane], Aktówki, teczki, Sportowe torby, Tor-
by gimnastyczne, Plecaki, Plecaki sportowe, Parasole, Etui 
na karty kredytowe, Etui na klucze, Etui na wizytówki, Laski, 

kijki marszowe i trekkingowe, Torby na odzież sportową, 
24 Chorągiewki tekstylne, Flagi tekstylne, Tekstylia, Tekstylne 
flagi i proporce, Bielizna pościelowa i koce, Pledy podróżne, 
Ręczniki, Sztandary, Chorągiewki z tworzywa sztucznego, 
Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, Dzianiny elastyczne 
na odzież sportową, 25 Buty do koszykówki, Kurtki skórza-
ne, Odzież, Odzież do biegania, Odzież sportowa, Obuwie 
sportowe, Odzież, obuwie, nakrycia głowy, Kalosze [obuwie], 
Szale, Chusty [odzież], Krawaty, Czepki kąpielowe, Kąpielowe 
kostiumy, Kąpielówki, Szlafroki, Skarpetki, Skarpetki sporto-
we, Paski, Repliki kompletów piłkarskich, Koszulki piłkarskie, 
Obuwie piłkarskie, 28 Gry, Gry elektroniczne, Gry sportowe, 
Gry towarzyskie, Gry zręcznościowe w koszykówkę, Karty 
do gry, Piłki do gry, Stołowe gry w koszykówkę, Kosze do gry 
w koszykówkę, Obręcze do koszykówki, Ochraniacze na pal-
ce do koszykówki, Piłki do koszykówki, Siatki do koszykówki, 
Tablice do koszykówki, Balony na przyjęcia, Lotki [gry], Piłki 
do gier, Piłki do piłki nożnej, Piłki futbolowe, Piłki sportowe, 
Torby na piłki futbolowe, Puzzle, Rękawice dla pałkarzy, De-
koracje i ozdoby choinkowe, 32 Aromatyzowane napoje ga-
zowane, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe 
napoje słodowe, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoho-
lowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalko-
holowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe o sma-
ku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje dla 
sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
Napoje energetyzujące, Napoje funkcjonalne na bazie wody, 
Napoje izotoniczne, Napoje na bazie piwa, Napoje orzeź-
wiające, Napoje owocowe, Napoje zawierające witaminy, 
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Woda [napoje], Soki, 
Woda mineralna, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Napoje sporto-
we wzbogacane proteinami, 33 Wódka, Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), 35 Rozlepianie plakatów reklamowych, 
Reklama i marketing, Reklama online za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, Reklama na billboardach elektronicznych, 
Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, Reklama ze-
wnętrzna, Usługi reklamowe na rzecz innych, Organizowanie 
targów i wystaw, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
Wynajem powierzchni reklamowej na stronach interneto-
wych, Wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Usługi menedżerskie 
dla sportowców, Usługi reklamowe związane z imprezami 
e-sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ar-
tykułów sportowych, Promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, Promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie artykułów sportowych, Zarządzanie biznesowe 
klubami sportowymi, Promocja sprzedaży, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sporto-
wym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami 
sportowymi, 36 Pozyskiwanie finansowania dla projektów 
sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, Sponsorowanie 
działalności sportowej, 38 Transmisja strumieniowa imprez 
w zakresie sportów elektronicznych, Usługi emisji satelitar-
nej w zakresie wydarzeń sportowych, 40 Nadrukowywanie, 
na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, 41 Gry inter-
netowe [nie do pobrania], Gry oferowane w systemie on-li-
ne z sieci komputerowej, Nauka gry w koszykówkę, Obozy 
koszykarskie, Organizacja, aranżacja i przeprowadzanie tur-
niejów koszykówki, Realizacja meczów i pokazów koszyków-
ki, Rozrywka w postaci gier w koszykówkę, Wynajmowanie 
boisk koszykarskich, Usługi obrazowania fotograficznego 
za pośrednictwem drona, Usługi pisania blogów, Usługi pisa-
nia tekstów, Prowadzenie basenów kąpielowych, Udostęp-
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nianie basenów kąpielowych, Obozy piłki nożnej, Produkcja 
filmów na temat piłki nożnej, Wynajem boisk piłkarskich, 
Organizowanie imprez piłkarskich, Rozrywka w postaci me-
czów piłkarskich, Organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
klubów sportowych, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi roz-
rywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi sportowe, 
Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi w zakresie e-spor-
tu, Usługi w zakresie informacji sportowej, Usługi w zakre-
sie zakładów sportowych, Obozy sportowe, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe 
i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, Organizowa-
nie zawodów sportowych, Edukacja, Edukacja sportowa, 
Nauczanie i szkolenia, Szkolenia nauczycieli sportowych, 
Szkolenia sportowe, Wynajem sprzętu do użytku na impre-
zach sportowych, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub 
sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Usługi klubowe [rozrywka], 
Udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki 
sportowej, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie 
sportu, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynaj-
mu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, 
sportu i kultury, Organizacja i przeprowadzanie zawodów 
sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, 
Zajęcia sportowe, Sędziowanie sportowe, Organizowanie za-
wodów e-sportowych, Usługi w zakresie nabywania biletów 
na imprezy sportowe, Świadczenie usług sprzedaży biletów 
z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, spor-
towe i kulturalne, 45 Usługi wypożyczania odzieży, Usługi 
w zakresie wydawania licencji, Usługi licencjonowania zwią-
zane z produkcją towarów [usługi prawne].

(210) 546463 (220) 2022 08 24
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AcsMaxima
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Ko-
smetyki w formie past, Lotiony do celów kosmetycznych, 
Peelingi do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Ma-
seczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Pre-
paraty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty 
do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toa-
letowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, Środki stosowane 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 witaminowe i mineralne, 
Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspo-
magające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy 
diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne 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 medycznych lub wete-
rynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochod-
ne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutycz-

ne, 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 medycznych, Środki dezynfekcyjne, 
10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostycz-
na do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Poduszki do ce-
lów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty 
i narzędzia weterynaryjne, Bandaże elastyczne.

(210) 546496 (220) 2022 08 25
(731) FOX RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.06, 26.11.09, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 Odbiór i transport odpadów, w szczególno-
ści tworzyw sztucznych i makulatury, Zbiór i składowanie 
odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych i maku-
latury, 40 Niszczenie dokumentów, Sortowanie odpadów 
i materiałów nadających się do recyklingu, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem 
odpadów i śmieci.

(210) 546523 (220) 2022 08 25
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T CHRUU paczka CHIPSY ZIEMNIACZANE  

SMAK ZIELONA CEBULKA

(531) 05.09.06, 08.07.08, 24.17.02, 26.05.04, 26.05.10, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.15

(510), (511) 29 Chipsy ziemniaczane.

(210) 546527 (220) 2022 08 25
(731) MŁOTKOWSKA BEATA, MŁOTKOWSKI JACEK 

CENTRUM ZOOLOGICZNE REKIN SPÓŁKA CYWILNA, 
Elbląg
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PATRON

(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 31 Artykuły jadalne do żucia dla psów, Artykuły 
spożywcze dla szczeniąt, Artykuły spożywcze dla zwierząt 
na bazie mleka, Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające woło-
winę do karmienia psów, Ciastka słodowe dla zwierząt, Ja-
dalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, Jadalne 
przysmaki dla zwierząt domowych, Karma dla kotów, Karma 
dla psów, Karma dla zwierząt domowych, Karmy w puszce 
przeznaczone dla kotów, Kości dla psów, Mieszanki paszo-
we dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt 
domowych, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla 
zwierząt, Preparaty spożywcze dla kotów, Puszkowane po-
żywienie dla psów, Żywność dla ryb akwariowych, Żywność 
na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt.

(210) 546534 (220) 2022 08 25
(731) ERKA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.01, 03.07.16, 27.05.01
(510), (511) 39 Transport, Usługi kierowców, Usługi rozła-
dunku towarów, Dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, Dostawa towarów, Fracht, Fracht [przewóz 
towarów], Logistyka transportu, Informacja o transporcie, 
Pakowanie towarów, Pośrednictwo frachtowe, Przewożenie, 
Przewóz samochodami ciężarowymi, Spedycja.

(210) 546538 (220) 2022 08 26
(731) MERITUM CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERITUM

(531) 26.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość i rachunkowość, 
Księgowość i prowadzenie ksiąg, Rachunkowość, księgo-
wość i audyt, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 

Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgo-
we w zakresie podatków, Usługi konsultingowe w zakresie 
księgowości podatkowej.

(210) 546680 (220) 2022 08 30
(731) ALDERMA GROUP POLSKA SPÓŁKA 

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

(531) 24.13.01, 24.13.17, 26.11.03, 26.03.23, 26.11.12, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 3 Kremy kojące do użytku kosmetycznego.

(210) 546707 (220) 2022 08 30
(731) JASNOS AGNIESZKA MAGNESKA ART, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Magneska
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z metali 
szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachet-
nych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla 
dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na gło-
wie, Biżuteria do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fan-
tazyjna, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria i wyro-
by jubilerskie, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżu-
teria w postaci koralików, Biżuteria wykonana z kamieni szla-
chetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, 
Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z metali szla-
chetnych, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Bransoletki 
[biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki z metali szla-
chetnych, Bransolety, Diademy, Diament [nieobrobiony], Dia-
menty, Kamienie jubilerskie, Kamienie szlachetne, Kamienie 
szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachetne [klejnoty], 
Kolczyki do uszu, Kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, 
Metale szlachetne, Metale szlachetne i ich stopy, Naszyjniki, 
Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki powlekane srebrem, Naszyj-
niki z metali szlachetnych, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Na-
szyjniki „śliniaki”, Obrączki ślubne, Pierścienie (ozdoby), Pier-
ścienie platynowe, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria], Pier-
ścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki powleka-
ne metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane srebrem, 
Pierścionki pozłacane, Pierścionki w całości z drogich kamie-
ni, Pierścionki (wyroby jubilerskie), Pierścionki zaręczynowe, 
Pierścionki złote, Spinki do krawatów, Spinki do krawatów 
wykonane z metali szlachetnych, Spinki do krawatów z me-
tali szlachetnych, Spinki do mankietów, Spinki do mankietów 
i krawatów, Spinki do mankietów pokryte metalami szlachet-
nymi, Spinki do mankietów posrebrzane, Spinki do mankie-
tów wykonane z imitacji złota, Spinki do mankietów wyko-
nane ze złota, Srebrne bransoletki, Srebrne kolczyki, Srebrne 
naszyjniki, Srebrne pierścionki, Wyroby biżuteryjne, Wyroby 
jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie 
dla zwierząt, Wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, Wyroby 
jubilerskie do użytku osobistego, Wyroby jubilerskie pokryte 
stopami metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie pokryte me-
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talami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, 
Wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubi-
lerskie z kamieniami szlachetnymi, Złote bransoletki, Złote 
kolczyki, Złote łańcuszki, Złote naszyjniki, Biżuteria męska, 
Biżuteria modowa, Biżuteria sezonowa, Biżuteria rękodzieło, 
Biżuteria handmade, Biżuteria z kryształów, Biżuteria szyta, 
Biżuteria crackle, Monety w biżuterii, Biżuteria ze znakami 
specjalnymi, 35 Organizowanie aukcji internetowych, Prowa-
dzenie aukcji, Organizowanie aukcji, Usługi aukcyjne online, 
Usługi aukcyjne, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie aukcji, Przeprowadzanie sprze-
daży aukcyjnej, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji 
wirtualnych, Administrowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, Reklama, Publikacja reklam, Przygo-
towywanie reklam, Usługi reklamowe w zakresie artykułów 
jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w zakresie artykułów jubilerskich, Reklama i marketing, 
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Rozpowszechnianie 
reklam poprzez Internet, Usługi rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, 42 Projektowanie biżuterii, Usługi w zakre-
sie projektowania biżuterii, Usługi w zakresie projektowania 
naszyjników, Usługi w zakresie projektowania pierścionków, 
Usługi w zakresie projektowania biżuterii męskiej, Usługi 
w zakresie projektowania wyrobów jubilerskich, Usługi w za-
kresie projektowania pierścionków zaręczynowych, Usługi 
w zakresie projektowania biżuterii damskiej, Usługi w za-
kresie projektowania kolczyków, Usługi w zakresie projekto-
wania biżuterii handmade, Usługi w zakresie projektowania 
biżuterii modowej, Usługi w zakresie projektowania spinek 
do mankietów.

(210) 546708 (220) 2022 08 30
(731) S-D IZERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brunów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFINITY MOUNTAIN RESORT

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, Zarządzanie działal-
nością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 
36 Zarządzanie nieruchomością, Wynajem zakwaterowa-
nia [mieszkania], Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
mieszkań, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Organizowanie 
wynajmu nieruchomości, Agencje nieruchomości, 43 Biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi baro-
we, Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego zakwatero-
wania [wydawanie kluczy], Usługi recepcyjne dla tymczaso-
wego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazda-
mi], Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem wakacyj-
nych miejsc noclegowych, Wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy.

(210) 546709 (220) 2022 08 31
(731) ODPOCZNIJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UKOI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Bezza-
łogowe pojazdy przewozowe, Pasażerskie pojazdy mecha-
niczne, Pojazdy do przewozu pasażerów, Pojazdy bezzało-
gowe, Pojazdy autonomiczne, Kampery, Kampery [pojazdy 
rekreacyjne], Naczepy, Naczepy do ciągników, Pojazdy kem-
pingowe, Pojazdy lądowe ciągnięte przez ciągnik, Pojazdy 
transportowe bez kierowcy, Pojazdy wyposażone w po-
mieszczenia mieszkalne, Pojemniki na kółkach do transpor-
tu towarów, Przyczepa, Przyczepy, Przyczepy do pojazdów, 
Przyczepy do cystern, Przyczepy do lądowych pojazdów 
mechanicznych, Przyczepy do przewożenia materiałów 
sypkich, Przyczepy do przewożenia rowerów, Przyczepy 
do przewozu koni, Przyczepy do przewozu ładunków, Przy-
czepy do użytku wraz z ciężarówkami, Przyczepy drogowe, 
Przyczepy kempingowe, Przyczepy kempingowe [pojazdy], 
Przyczepy mieszkalne [karawany], Przyczepy na sprzęt, Przy-
czepy na żywy inwentarz, Przyczepy [pojazdy], Przyczepy 
towarowe, Przyczepy transportowe, Przyczepy turystyczne 
mieszkalne, Samochody kempingowe, Samochody pikapy 
z zabudową typu kamper [pojazdy rekreacyjne], Urządze-
nia do poruszania się po lądzie, Wagony chłodnie, Wagony 
do transportu towaru, Wagony i ich części konstrukcyjne, 
Wagony pasażerskie [kolejowe], Wagony restauracyjne, 
Wozy, Wozy kopalniane, Wozy odlewnicze, Żaglowozy, 
43 Tymczasowe zakwaterowanie, Udostępnianie zakwate-
rowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt 
czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni 
biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego.

(210) 546710 (220) 2022 08 31
(731) RYNKOWSKI MATEUSZ, Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTERDOM

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.11.12, 27.05.17, 07.03.11, 07.03.12, 
05.03.11, 26.03.23, 27.05.03

(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Budowa budynków na zamówienie, 
Budowa domów, Budowa domów na zamówienie.



Nr  ZT39/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 41

(210) 546712 (220) 2022 08 31
(731) JASNOS AGNIESZKA MAGNESKA ART, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ma MAGNESKA

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z metali 
szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachet-
nych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla 
dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na gło-
wie, Biżuteria do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fan-
tazyjna, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria i wyro-
by jubilerskie, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżu-
teria w postaci koralików, Biżuteria wykonana z kamieni szla-
chetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, 
Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z metali szla-
chetnych, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Bransoletki 
[biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki z metali szla-
chetnych, Bransolety, Diademy, Diament [nieobrobiony], Dia-
menty, Kamienie jubilerskie, Kamienie szlachetne, Kamienie 
szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachetne [klejnoty], 
Kolczyki do uszu, Kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, 
Metale szlachetne, Metale szlachetne i ich stopy, Naszyjniki, 
Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki powlekane srebrem, Naszyj-
niki z metali szlachetnych, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Na-
szyjniki „śliniaki”, Obrączki ślubne, Pierścienie (ozdoby), Pier-
ścienie platynowe, Pierścionki, Pierścionki [biżuteria], Pier-
ścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki powleka-
ne metalami szlachetnymi, Pierścionki powlekane srebrem, 
Pierścionki pozłacane, Pierścionki w całości z drogich kamie-
ni, Pierścionki (wyroby jubilerskie), Pierścionki zaręczynowe, 
Pierścionki złote, Spinki do krawatów, Spinki do krawatów 
wykonane z metali szlachetnych, Spinki do krawatów z me-
tali szlachetnych, Spinki do mankietów, Spinki do mankietów 
i krawatów, Spinki do mankietów pokryte metalami szlachet-
nymi, Spinki do mankietów posrebrzane, Spinki do mankie-
tów wykonane z imitacji złota, Spinki do mankietów wyko-
nane ze złota, Srebrne bransoletki, Srebrne kolczyki, Srebrne 
naszyjniki, Srebrne pierścionki, Wyroby biżuteryjne, Wyroby 
jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie 
dla zwierząt, Wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, Wyroby 
jubilerskie do użytku osobistego, Wyroby jubilerskie pokryte 
stopami metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie pokryte me-
talami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, 
Wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubi-
lerskie z kamieniami szlachetnymi, Złote bransoletki, Złote 
kolczyki, Złote łańcuszki, Złote naszyjniki, Biżuteria męska, 
Biżuteria modowa, Biżuteria sezonowa, Biżuteria rękodzieło, 
Biżuteria handmade, Biżuteria z kryształów, Biżuteria szyta, 
Biżuteria crackle, Monety w biżuterii, Biżuteria ze znakami 
specjalnymi, 35 Organizowanie aukcji internetowych, Prowa-
dzenie aukcji, Organizowanie aukcji, Usługi aukcyjne online, 
Usługi aukcyjne, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie aukcji, Przeprowadzanie sprze-

daży aukcyjnej, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji 
wirtualnych, Administrowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, Reklama, Publikacja reklam, Przygo-
towywanie reklam, Usługi reklamowe w zakresie artykułów 
jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone onli-
ne w zakresie artykułów jubilerskich, Reklama i marketing, 
Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Rozpowszechnianie 
reklam poprzez Internet, Usługi rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, 42 Projektowanie biżuterii, Usługi w zakre-
sie projektowania biżuterii, Usługi w zakresie projektowania 
naszyjników, Usługi w zakresie projektowania pierścionków, 
Usługi w zakresie projektowania biżuterii męskiej, Usługi 
w zakresie projektowania wyrobów jubilerskich, Usługi w za-
kresie projektowania pierścionków zaręczynowych, Usługi 
w zakresie projektowania biżuterii damskiej, Usługi w za-
kresie projektowania kolczyków, Usługi w zakresie projekto-
wania biżuterii handmade, Usługi w zakresie projektowania 
biżuterii modowej, Usługi w zakresie projektowania spinek 
do mankietów.

(210) 546715 (220) 2022 08 30
(731) ROKOSZ MARZENA, MIECZKOWSKI GRZEGORZ AVAR 

SPÓŁKA CYWILNA, Smolec
(540) (znak słowny)
(540) AVAR
(510), (511) 20 Fronty szuflad, Fronty do szafek, Fronty 
do szaf i szafek, Gałki do frontów meblowych, niemetalowe, 
Ozdobne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania 
na frontach sklepów, Panele frontowe do trumien prezentu-
jące zdjęcia i informacje o zmarłym, Niemetalowe części me-
bli, Niemetalowe części półek, Szafki [części zestawu], Blaty 
[części mebli], Szuflady [części mebli], Szuflady metalowe 
[części mebli], Panele tylne [części mebli], Meble, Zestawy 
części [sprzedawane razem], z których montuje się meble, 
Zestawy części [sprzedawane jako całość] do montażu 
w meble, Systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnęko-
wych i garderób [części mebli], Elementy wnętrza szaf, Drzwi 
do mebli, Papierowe drzwi działowe, Drzwi do szaf, Drzwi 
do szafek, Sprężyny drzwiowe niemetalowe, Zasuwy drzwio-
we niemetalowe, Zasuwy drzwiowe, niemetalowe, Drewnia-
ne klamki drzwiowe, Zasuwki drzwiowe niemetalowe, 
Drzwiczki do mebli, Zawiasy do drzwi niemetalowe, Klamki 
do drzwi niemetalowe, Metalowe drzwi do mebli, Drzwi 
przesuwne do szaf, Ograniczniki otwarcia drzwi, niemetalo-
we, Drzwi przesuwne do mebli, Osprzęt niemetalowy 
do drzwi, Zatrzaski do drzwi, niemetalowe, Zaczepy do drzwi, 
niemetalowe, Okucia do drzwi [niemetalowe], Niemetalowe 
zapadki do drzwi, Gałki do drzwi porcelanowe, Gałki 
do drzwi, niemetalowe, Szklane gałki do drzwi, Tabliczki 
na drzwi, niemetalowe, Porcelanowe klamki do drzwi, Amor-
tyzatory do drzwi, niemetalowe, Odbojniki drewniane 
do drzwi, Drewniane gałki do drzwi, Niemetalowe szyny 
do drzwi składanych, Niemetalowe prowadnice do drzwi 
składanych, Prowadnice niemetalowe do drzwi przesuw-
nych, Prefabrykowane drzwi drewniane do mebli, Niemeta-
lowe drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przechylne metalo-
we [części mebli], Drzwi przechylne niemetalowe [części 
mebli], Niemetalowe klamry do mocowania drzwi, Prefabry-
kowane drzwi metalowe do mebli, Drzwi do mebli ze szkła, 
Nieelektryczne mechanizmy otwierające drzwi, niemetalo-
we, Tabliczki imienne na drzwi, niemetalowe, Przezroczyste 
drzwi niemetalowe do mebli, Mechanizmy otwierające 
drzwi nieelektryczne, niemetalowe, Zatrzaski do drzwiczek 
szafek, niemetalowe, Niemetalowe osłony na zawiasy 
drzwiowe, Okucia drzwiowe wykonane z kamionki, Okucia 
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drzwiowe wykonane z drewna, Zamki drzwiowe skrzynkowe 
nieelektryczne, niemetalowe, Gałki drzwiowe z tworzyw 
sztucznych, Wizjery do drzwi, niemetalowe [niepowiększają-
ce], Szyny do drzwi przesuwnych niemetalowe, Dzwonki 
do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, Wałki niemetalowe 
do drzwi przesuwnych, Niemetalowe szyny do drzwi prze-
suwnych, Niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy 
do otwierania drzwi, Mechanizmy niemetalowe, nieelek-
tryczne do otwierania drzwi, Niemetalowe, nieelektryczne 
mechanizmy do zamykania drzwi, Mechanizmy niemetalo-
we, nieelektryczne do zamykania drzwi, Mechanizmy nieme-
talowe, nieelektryczne do podnoszenia drzwi, Niemetalowe, 
nieelektryczne mechanizmy do podnoszenia drzwi, Drzwi 
przezroczyste ze szkła do mebli, Niemetalowe, nieelektrycz-
ne mechanizmy do drzwi przesuwnych, Niemetalowe, nie-
elektryczne mechanizmy do przesuwnych drzwi, Osprzęt 
do drzwi wykonany z drewna, Haczyki na drzwi z materiałów 
niemetalowych, Kołatki do drzwi z materiałów niemetalo-
wych, Żaluzje listewkowe poziome [wewnętrzne] na drzwi, 
Niemetalowe urządzenia do zamykania do drzwi, Ogranicz-
niki do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, Poziome żaluzje 
weneckie [wewnętrzne] na drzwi, Urządzenia zamykające 
do drzwi, nieelektryczne, niemetalowe, Płytki ochronne przy 
zamku drzwi, niemetalowe, Urządzenia zamykające do drzwi 
nieelektryczne, niemetalowe, Nieelektryczne, niemetalowe 
urządzenia zamykające do drzwi, Niemetalowe zawiasy 
do drzwi i okien, Zawiasy do drzwi i okien niemetalowe, Od-
bojniki do drzwi z tworzyw sztucznych, Nieelektryczne za-
mknięcia drzwiowe z materiałów niemetalowych, Rozkłada-
ne bramki zabezpieczające do otworów drzwiowych, Drzwi 
do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi 
do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Akcesoria 
do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych, Osprzęt do drzwi 
wykonany z tworzyw sztucznych, Rolki z tworzyw sztucz-
nych do drzwi garażowych, Przezroczyste drzwi w metalo-
wych ramach do mebli, Urządzenia sterujące nieelektryczne, 
niemetalowe do zamykania drzwi, Nieelektryczne, niemeta-
lowe urządzenia sterujące do zamykania drzwi, Nieelektrycz-
ne samozamykacze do drzwi z materiałów niemetalowych, 
Klamki do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych, Osprzęt 
do drzwi, bram i okien, niemetalowe, Kratki wentylacyjne 
niemetalowe do mocowania w drzwiach, Ozdobne nieme-
talowe odboje drzwiowe w postaci zwierząt, Drzwiczki dla 
kotów wykonane z materiałów niemetalowych, Nieelek-
tryczne urządzenia do regulacji drzwi z materiałów niemeta-
lowych, Klapki w ścianach lub drzwiach do wchodzenia dla 
psów i kotów, nie z metalu lub kamienia, Dekoracyjne listwy 
z tworzyw sztucznych do umieszczania na drzwiach, Sufito-
we szyny zawieszeniowe z materiałów niemetalowych 
do użytku z drzwiami, Dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z tworzyw sztucznych stosowane wraz z osprzętem drzwio-
wym, Klapki do skrzynek na listy w drzwiach [nie z metalu 
lub kamienia], Meble domowe, Meble łączone, Meble skórza-
ne, Meble tapicerowane, Meble sypialne, Meble łazienkowe, 
Ławy [meble], Meble kuchenne, Komody [meble], Meble 
szkolne, Kredensy [meble], Meble ogrodowe, Meble sklepo-
we, Meble antyczne, Zewnętrzne meble, Meble wypoczyn-
kowe, Wózki [meble], Regały [meble], Toaletki [meble], Sie-
dzenia [meble], Gabloty [meble], Meble biurowe, Kwietniki 
[meble], Konsole [meble], Meble drewniane, Skrzynie [me-
ble], Nadmuchiwane meble, Pufy [meble], Meble rattanowe, 
Meble trzcinowe, Szafy [meble], Stoły [meble], Meble kom-
puterowe, Półki [meble], Narożniki [meble], Barki [meble], 
Ekrany [meble], Parawany [meble], Lustra [meble], Półki wi-
szące [meble], Ściany działowe [meble], Meble modułowe 
[kombinowane], Meble wielofunkcyjne, Meble kempingowe, 
Szafki [meble], Meble metalowe i meble kempingowe, Stoja-

ki wielofunkcyjne [meble], Meble do salonu, Półki ścienne 
[meble], Stanowiska pracy [meble], Meble dla dzieci, Meble 
dla niemowląt, Wysokie stołki [meble], Meble do przechowy-
wania, Meble ogrodowe drewniane, Szafki metalowe [me-
ble], Meble zawierające łóżka, Sprzęt biurowy [meble], Meta-
lowe przesłony [meble], Trzyczęściowe komplety mebli [me-
ble], Stojaki na wino [meble], Meble do wyposażenia skle-
pów, Szafki na płyty [meble], Segmenty ścienne metalowe 
[meble], Szafki do komputerów [meble], Szafki do przecho-
wywania [meble], Meble w stylu antycznym, Biurka, Rucho-
me biurka, Przenośne biurka, Moduły biurkowe, Biurka i stoły, 
Biurka modułowe [meble], Biurka do celów biurowych, Biur-
ka z regulacją wysokości, Stojaki na biurka [meble], Niskie 
biurka w stylu japońskim (wazukue), Pulpity [biurka] do pracy 
w pozycji stojącej, Stoły, Stoliki, Kredensy, toaletki, komody, 
Szafki, Szafki łazienkowe, Szafki ścienne, Szafki kuchenne, 
Szafki nocne, Kufry [szafki], Sofy, Sofy rozkładane, Sofy rozsu-
wane, Kanapy, Kanapo-tapczany, Krzesła, Krzesła składane, 
Krzesła biurowe, Krzesła stołowe, Krzesła, fotele z ruchomym 
oparciem, Wysokie krzesła dla dzieci, Fotele, Fotele biurowe, 
Rozkładane fotele, Fotele wypoczynkowe, Fotele bujane, 
35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi towara-
mi: fronty szuflad, fronty do szafek, fronty do szaf i szafek, 
gałki do frontów meblowych, niemetalowe, ozdobne listwy 
z tworzyw sztucznych do umieszczania na frontach sklepów, 
panele frontowe do trumien prezentujące zdjęcia i informa-
cje o zmarłym, niemetalowe części mebli, niemetalowe czę-
ści półek, szafki [części zestawu], blaty [części mebli], szuflady 
[części mebli], szuflady metalowe [części mebli], panele tylne 
[części mebli], meble, zestawy części [sprzedawane razem], 
z których montuje się meble, zestawy części [sprzedawane 
jako całość] do montażu w meble, systemy do zabudowy 
wewnętrznej szaf wnękowych i garderób [części mebli], ele-
menty wnętrza szaf, drzwi aluminiowe, metalowe drzwi ob-
rotowe, pancerne drzwi metalowe, kołatki do drzwi, metalo-
we drzwi izolujące, drzwi metalowe, metalowe drzwi bezpie-
czeństwa, ognioodporne drzwi metalowe, metalowe drzwi 
przeciwpożarowe, przechylne drzwi metalowe, framugi 
drzwi metalowe, metalowe drzwi pancerne, metalowe drzwi 
przesuwne, metalowe drzwi zwijane, drzwi zwijane, metalo-
we, metalowe drzwi ogrodowe, metalowe obramowania 
drzwi, aluminiowe drzwi ogrodowe, metalowe elementy 
drzwi, drzwi metalowe garażowe, metalowe drzwi składane, 
zewnętrzne drzwi metalowe, zasuwy drzwiowe metalowe, 
metalowe drzwi harmonijkowe, oszklone drzwi metalowe, 
drzwi wahadłowe metalowe, futryny drzwiowe metalowe, 
ościeżnice drzwiowe metalowe, sprężyny drzwiowe (nie-
elektryczne), zasuwy drzwiowe płaskie, ograniczniki drzwio-
we metalowe, zawiasy drzwiowe metalowe, elementy 
drzwiowe metalowe, metalowe odbojniki drzwiowe, klamki 
do drzwi metalowe, drzwi i okna metalowe, metalowe 
ościeżnice do drzwi, metalowe ramy do drzwi, futryny 
do drzwi metalowe, płyty do drzwi metalowe, metalowe za-
suwy do drzwi, sprężyny do drzwi [nieelektryczne], zasuwy 
do drzwi metalowe, okucia do drzwi metalowe, drobnica 
metalowa do drzwi, metalowe okucia do drzwi, metalowe 
drzwi do ogrodu, metalowe osłony do drzwi, aluminiowe 
drzwi do mieszkań, ogniotrwałe drzwi z metalu, drzwi (bra-
my) żaluzjowe metalowe, metalowe kołatki do drzwi, meta-
lowe przytrzymywacze do drzwi, metalowe uszczelki 
do drzwi, metalowe pokrycia drzwi pancernych, zatrzaski 
do drzwi metalowe, drzwi metalowe do budynków, metalo-
we obramowania drzwi ogrodowe, nieelektryczne dzwonki 
do drzwi, metalowe cyfry na drzwi, haki do drzwi z metalu, 
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metalowe drzwi do garaży, zawiasy metalowe do drzwi, me-
talowe tabliczki na drzwi, futryny do drzwi metalowe, kołatki 
metalowe do drzwi, metalowe drzwi z siatką, metalowy 
osprzęt klamek do drzwi, stojaki ościeżnicy drzwiowej, meta-
lowe, klamki z metalu do drzwi, harmonijkowe drzwi z meta-
lu, metalowe drzwiczki dla zwierząt, okucia drzwiowe 
(ozdobne) metalowe, metalowe łańcuchy do drzwi, metalo-
we zamki do drzwi, metalowe wałki do drzwi garażowych, 
urządzenia do otwierania drzwi nieelektryczne, metalowe 
ościeżnice drzwi do chłodni, metalowe uchwyty do otwiera-
nia drzwi, metalowe zasuwy do zamykania drzwi, metalowe 
blachy zabezpieczające do drzwi, metalowe drzwi przesu-
wane do budynków, metalowe elementy umożliwiające po-
pychanie drzwi, ramy metalowe do drzwi przesuwanych, 
metalowe elementy do hamowania drzwi, metalowe wizjery 
do drzwi [niepowiększające], metalowe okucia zabezpiecza-
jące do drzwi, metalowe dzwonki do drzwi, nieelektryczne, 
drzwi metalowe do kas pancernych, profile z metalu 
na drzwi, metalowe urządzenia do przytrzymywania drzwi, 
metalowe zatrzaski do drzwiczek szafek, metalowe drzwiczki 
[klapki] dla kotów, zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaska-
nie [nieelektryczne], rolki, prowadnice do drzwi przesuwne, 
wałki metalowe do drzwi przesuwnych, metalowe zabezpie-
czenia łańcuszkowe do drzwi, metalowe urządzenia zamyka-
jące do drzwi, zasuwy metalowe będące elementami 
do drzwi, metalowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyj-
nych, metalowe zawiasy do drzwi i okien, metalowe uszczel-
nienia okien i drzwi (taśmy), metalowe drzwi roletowe do ce-
lów bezpieczeństwa, drzwi metalowe do użytku wewnątrz 
pomieszczeń, metalowe ekrany przeciw owadom do drzwi, 
metalowe płytki ochronne przy zamku drzwi, prowadnice 
do drzwi przesuwnych [z metalu], nieelektryczne dzwonki 
do drzwi z metalu, metalowe, drzwiowe wrzutniki na kore-
spondencję pocztową, uchylne metalowe drzwiczki dla ko-
tów/psów, skrobaczki do obuwia [umieszczone przed 
drzwiami], gałki do drzwi wykonane z metali nieszlachet-
nych, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalo-
we ekrany przeciw owadom montowane na drzwiach, meta-
lowe kratki wentylacyjne do zakładania w drzwiach, metalo-
we tabliczki imienne i imienne tabliczki na drzwi, drzwiczki 
metalowe zapewniające dostęp do budynków zwierzętom 
domowym, sufitowe, metalowe szyny podwieszane do użyt-
ku wraz z drzwiami, meble domowe, meble łączone, meble 
skórzane, meble tapicerowane, meble sypialne, meble ła-
zienkowe, ławy [meble], meble kuchenne, komody [meble], 
meble szkolne, kredensy [meble], meble ogrodowe, meble 
sklepowe, meble antyczne, zewnętrzne meble, meble wy-
poczynkowe, wózki [meble], regały [meble], toaletki [meble], 
siedzenia [meble], gabloty [meble], meble biurowe, kwietniki 
[meble], konsole [meble], meble drewniane, skrzynie [me-
ble], nadmuchiwane meble, pufy [meble], meble rattanowe, 
meble trzcinowe, szafy [meble], stoły [meble], meble kompu-
terowe, półki [meble], narożniki [meble], barki [meble], ekrany 
[meble], parawany [meble], lustra [meble], półki wiszące [me-
ble], ściany działowe [meble], meble modułowe [kombino-
wane], meble wielofunkcyjne, meble kempingowe, szafki 
[meble], meble metalowe i meble kempingowe, stojaki wie-
lofunkcyjne [meble], meble do salonu, półki ścienne [meble], 
stanowiska pracy [meble], meble dla dzieci, meble dla nie-
mowląt, wysokie stołki [meble], meble do przechowywania, 
meble ogrodowe drewniane, szafki metalowe [meble], me-
ble zawierające łóżka, sprzęt biurowy [meble], metalowe 
przesłony [meble], trzyczęściowe komplety mebli [meble], 
stojaki na wino [meble], meble do wyposażenia sklepów, 
szafki na płyty [meble], segmenty ścienne metalowe [me-
ble], szafki do komputerów [meble], szafki do przechowywa-
nia [meble], meble w stylu antycznym, biurka, ruchome biur-

ka, przenośne biurka, moduły biurkowe, biurka i stoły, biurka 
modułowe [meble], biurka do celów biurowych, biurka z re-
gulacją wysokości, stojaki na biurka [meble], niskie biurka 
w stylu japońskim (wazukue), pulpity [biurka] do pracy w po-
zycji stojącej, stoły, stoliki, kredensy, toaletki, komody, szafki, 
szafki łazienkowe, szafki ścienne, szafki kuchenne, szafki noc-
ne, kufry [szafki], sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, kana-
py, kanapo-tapczany, krzesła, krzesła składane, krzesła biuro-
we, krzesła stołowe, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, 
wysokie krzesła dla dzieci, fotele, fotele biurowe, rozkładane 
fotele, fotele wypoczynkowe, fotele bujane, 37 Montaż 
drzwi, Naprawa ościeżnic drzwiowych, Montaż okuć 
do drzwi, Montaż drzwi i okien, Instalacja samozamykaczy 
do drzwi, Instalacja urządzeń do otwierania drzwi, Konser-
wacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, Instalacja 
urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, Konserwacja i na-
prawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, Instalacja 
szkła w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, Instala-
cja szkła izolacyjnego w cieplarniach, oknach, drzwiach 
i szklarniach, Stolarstwo meblowe [naprawa], Konserwacja 
i naprawa mebli, Instalowanie mebli na wymiar, Instalacja 
mebli w sklepach, Montaż, utrzymanie i naprawa mebli, 
Usługi montowania związane z instalacją mebli.

(210) 546716 (220) 2022 08 30
(731) AUGUSTYNIAK KATARZYNA KT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zabawydokawy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 11.03.04, 02.01.30
(510), (511) 28 Zabawki dla dzieci, Wielofunkcyjne zabawki 
dla dzieci, Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Czterokoło-
we pojazdy dla dzieci [zabawki], Rowery trójkołowe dla dzie-
ci [zabawki], Zabawki, Sanki [zabawki], Zabawki dmuchane, 
Bąki [zabawki], Wrotki [zabawki], Kolejki zabawki, Puzzle [za-
bawki], Modele [zabawki], Sanie [zabawki], Garaże zabawki, 
Zabawki budowlane, Pojazdy [zabawki], Pistolety [zabawki], 
Drony [zabawki], Zabawki giętkie, Pluszowe zabawki, Zabaw-
ki mówiące, Zabawki bujane, Zabawki elektroniczne, Wiader-
ka [zabawki], Zabawki muzyczne, Zabawki pluszowe, Zabaw-
ki wypchane, Zabawki bambusowe, Zabawki nakręcane, Te-
leskopy zabawki, Psy zabawki, Zabawki inteligentne, Zabawki 
mechaniczne, Flippery [zabawki], Huśtawki [zabawki], Szy-
bowce zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki drewniane, 
Hulajnogi [zabawki], Zabawki modułowe, Zabawki do bok-
sowania, Zabawki do pchania, Bańki mydlane [zabawki], Ze-
stawy magika [zabawki], Wypchane zwierzęta [zabawki], Za-
bawki do szkicowania, Elektroniczne zabawki wielofunkcyj-
ne, Zabawki do piaskownicy, Baseny kąpielowe [zabawki], 
Zabawki tryskające wodą, Wieloczęściowe zabawki konstruk-
cyjne, Zabawki z metalu, Pistolety aerozolowe [zabawki], Le-
żaczki bujane [zabawki], Zabawki dojeżdżania, Sztuczne 
ognie - zabawki, Zabawki do kołysek, Zabawki do piasku, 
Zabawki do rysowania, Świecące pałeczki-zabawki, Zabawki 
dla niemowląt, Zabawki [figurki] akcji, Zabawki zawierające 
skarbonki, Rowery trójkołowe [zabawki], Zabawki do wanny, 
Zabawki dla ptaków, Kapiszony wybuchowe [zabawki], Od-
bijające się zabawki, Zabawki wypchane ziarenkami, Zabawki 
dla zwierząt, Mechaniczne zabawki akcji, Zabawki na baterie, 
Pneumatyczne pistolety [zabawki], Zabawki zdalnie sterowa-
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ne, Zabawki sterowane radiowo, Nakręcane chodzące za-
bawki, Zabawki do ciągnięcia, Zabawki z tkanin, Zabawki dla 
psów, Zabawki do ściskania, Zabawki dla kotów, Zabawki 
do wody, Zabawki na kółkach, Inteligentne pluszowe zabaw-
ki, Zabawki wykonane z gumy, Pojazdy sterowane radiowo 
[zabawki], Zestawy do gotowania [zabawki], Zdalnie obsługi-
wane latające zabawki, Konie na biegunach [zabawki], Na-
dmuchiwane zabawki do kąpieli, Nadmuchiwane zabawki 
do basenu, Wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, Dmu-
chane zabawki do jeżdżenia, Zabawki z tworzyw sztucznych, 
Modele lokomotyw parowych [zabawki], Zabawki w kształ-
cie zwierząt, Zabawki wykonane z drewna, Klocki do budo-
wy [zabawki], Piszczące zabawki do ściskania, Zabawki sprze-
dawane w formie zestawów, Zabawki dla zwierząt domo-
wych, Zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, Elektryczne 
zabawki [figurki] akcji, Kapiszony do pistoletów [zabawki], 
Zabawki konstrukcyjne zazębiające się, Bibeloty [zabawki] 
na przyjęcia, Zabawki wirujące wokół palca, Zabawki do pię-
trowego układania, Helikoptery zabawki sterowane radiowo, 
Zdalnie sterowane samoloty-zabawki, Zabawki antystresowe 
typu fidget, Zwierzęta zabawki napędzane silnikiem, Zabaw-
ki - pojazdy sterowane elektronicznie, Zabawki rozwojowe 
dla niemowląt, Klocki do łączenia [zabawki], Zabawki akcji 
na baterie, Elektroniczne zabawki do nauki, Zabawki mecha-
niczne [z metalu], Repliki zwierząt jako zabawki, Zabawki 
w postaci puzzli, Zabawki związane z magią, Pistolety 
na wodę [zabawki], Zabawki przystosowane do celów edu-
kacyjnych, Zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych], 
Zabawki do balansowania dla ptaków, Zabawki do żucia dla 
papug, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Za-
bawki do użytku na zewnątrz, Maty z puzzli piankowych [za-
bawki], Zabawki umieszczone w kalendarzu adwentowym, 
Klaskacze [zabawki wydające głośne dźwięki], Zabawki uru-
chamiane za pomocą dźwigni, Kije z diodami LED [zabawki], 
Postacie z bajek fantasy [zabawki], Nadmuchiwane zabawki 
z cienkiej gumy, Zabawki, które po otworzeniu wyskakują, 
Zabawki na kółkach napędzane pedałami, Drewniane klocki 
do budowania [zabawki], Nadmuchiwane zabawki w postaci 
łódek, Zabawki w postaci śnieżnych kul, Zabawki w postaci 
urządzeń domowych, Zestawy do składania modeli [zabaw-
ki], Zabawki do użytku w basenach, Nadmuchiwane zabawki 
przypominające pojazdy powietrzne, Zestawy modeli 
do składania [zabawki], Strzelające zabawki bożonarodzenio-
we w kształcie cukierków, Zabawki w postaci mechanicz-
nych dozowników słodyczy, Modele budynków w zmniej-
szonej skali [zabawki], Zabawki w postaci przekształcanych 
pojazdów-robotów, Zestawy do pieczenia i gotowania [za-
bawki], Zabawki w postaci imitacji artykułów spożywczych, 
Zabawki zdalnie sterowane w postaci pojazdów, Zabawki dla 
zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, Zabawki do jeż-
dżenia bez napędu silnikowego, Modele konstrukcji 
w zmniejszonej skali [zabawki], Zabawki do tłumaczenia 
uczuć zwierząt domowych, Roboty zabawki sterowane 
za pomocą radia, Zabawki w postaci dłoni z pianki, Figurki 
akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], Zabawki do zawie-
szania w łóżeczkach dziecięcych, Gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, Pojazdy zabawki z elementami do przekształca-
nia, Roboty zmieniające się w inne zabawki, Wiaderka [za-
bawki] zrobione z tworzyw sztucznych, Gry, zabawki i przed-
mioty do zabawy dla zwierząt domowych, Zabawki w posta-
ci dozowników gumy do żucia w listkach, Zabawki i przed-
mioty do zabawy dla zwierząt domowych, Zestawy modeli 
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], Miniaturowe 
modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], 
Zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zesta-
wie, Zabawki [gadżety] na przyjęcia wydające głośne dźwię-
ki, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych 

[zabawki]Modele samochodów [zabawki lub przedmioty 
do zabawy], Zabawki w postaci aparatów fotograficznych 
[nierobiące zdjęć], Maty do zabawy zawierające zabawki dla 
niemowląt, Zabawki „o rety krety” dla zwierząt domowych, 
Zabawki będące modelami boisk do piłki nożnej, Przenośne 
gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Za-
bawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka, Strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe z niespodzianką w środku, 
Zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, Modele samo-
chodów w zmniejszonej skali [zabawki], Strzelające zabawki 
z niespodzianką [atrakcje na przyjęcia], Zabawki i gry dla 
zwierząt domowych, Zabawki mechaniczne do kołysek [dla 
niemowląt], Zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, Za-
bawki do użytku w wózkach dziecięcych, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali [zabawki], Zabawki imitujące przedmio-
ty używane przez dorosłych w życiu codziennym, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zaba-
wek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcy-
mi, Administrowanie sprzedażą, Administrowanie sprawami 
przedsiębiorstwa, Administrowanie i zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Usługi doradcze w zakresie admini-
strowania przedsiębiorstwem, Usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie następujących towarów: zabawki dla dzieci, wie-
lofunkcyjne zabawki dla dzieci, pojazdy jeżdżące dla dzieci 
[zabawki], czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], rowery 
trójkołowe dla dzieci [zabawki], zabawki, sanki [zabawki], za-
bawki dmuchane, bąki [zabawki], wrotki [zabawki], kolejki 
zabawki, puzzle [zabawki], modele [zabawki], sanie [zabaw-
ki], garaże zabawki, zabawki budowlane, pojazdy [zabawki], 
pistolety [zabawki], drony [zabawki], zabawki giętkie, pluszo-
we zabawki, zabawki mówiące, zabawki bujane, zabawki 
elektroniczne, wiaderka [zabawki], zabawki muzyczne, za-
bawki pluszowe, zabawki wypchane, zabawki bambusowe, 
zabawki nakręcane, teleskopy zabawki, psy zabawki, zabawki 
inteligentne, zabawki mechaniczne, flippery [zabawki], huś-
tawki [zabawki], szybowce zabawki, zabawki edukacyjne, 
zabawki drewniane, hulajnogi [zabawki], zabawki moduło-
we, zabawki do boksowania, zabawki do pchania, bańki my-
dlane [zabawki], zestawy magika [zabawki], wypchane zwie-
rzęta [zabawki], zabawki do szkicowania, elektroniczne za-
bawki wielofunkcyjne, zabawki do piaskownicy, baseny ką-
pielowe [zabawki], zabawki tryskające wodą, wieloczęściowe 
zabawki konstrukcyjne, zabawki z metalu, pistolety aerozolo-
we [zabawki], leżaczki bujane [zabawki], zabawki do jeżdże-
nia, sztuczne ognie - zabawki, zabawki do kołysek, zabawki 
do piasku, zabawki do rysowania, świecące pałeczki-zabaw-
ki, zabawki dla niemowląt, zabawki [figurki] akcji, zabawki 
zawierające skarbonki, rowery trójkołowe [zabawki], zabawki 
do wanny, zabawki dla ptaków, kapiszony wybuchowe [za-
bawki], odbijające się zabawki, zabawki wypchane ziarenka-
mi, zabawki dla zwierząt, mechaniczne zabawki akcji, zabaw-
ki na baterie, pneumatyczne pistolety [zabawki], zabawki 
zdalnie sterowane, zabawki sterowane radiowo, nakręcane 
chodzące zabawki, zabawki do ciągnięcia, zabawki z tkanin, 
zabawki dla psów, zabawki do ściskania, zabawki dla kotów, 
zabawki do wody, zabawki na kółkach, inteligentne pluszo-
we zabawki, zabawki wykonane z gumy, pojazdy sterowane 
radiowo [zabawki], zestawy do gotowania [zabawki], zdalnie 
obsługiwane latające zabawki, konie na biegunach [zabaw-
ki], nadmuchiwane zabawki do kąpieli, nadmuchiwane za-
bawki do basenu, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, 
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dmuchane zabawki do jeżdżenia, zabawki z tworzyw sztucz-
nych, modele lokomotyw parowych [zabawki], zabawki 
w kształcie zwierząt, zabawki wykonane z drewna, klocki 
do budowy [zabawki], piszczące zabawki do ściskania, za-
bawki sprzedawane w formie zestawów, zabawki dla zwie-
rząt domowych, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, 
elektryczne zabawki [figurki] akcji, kapiszony do pistoletów 
[zabawki], zabawki konstrukcyjne zazębiające się, bibeloty 
[zabawki] na przyjęcia, zabawki wirujące wokół palca, zabaw-
ki do piętrowego układania, helikoptery zabawki sterowane 
radiowo, zdalnie sterowane samoloty-zabawki, zabawki an-
tystresowe typu fidget, zwierzęta zabawki napędzane silni-
kiem, zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki 
rozwojowe dla niemowląt, klocki do łączenia [zabawki], za-
bawki akcji na baterie, elektroniczne zabawki do nauki, za-
bawki mechaniczne [z metalu], repliki zwierząt jako zabawki, 
zabawki w postaci puzzli, zabawki związane z magią, pistole-
ty na wodę [zabawki], zabawki przystosowane do celów 
edukacyjnych, zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucz-
nych], zabawki do balansowania dla ptaków, zabawki do żu-
cia dla papug, pluszowe zabawki z przymocowanym kocy-
kiem, zabawki do użytku na zewnątrz, maty z puzzli pianko-
wych [zabawki], zabawki umieszczone w kalendarzu adwen-
towym, klaskacze [zabawki wydające głośne dźwięki], za-
bawki uruchamiane za pomocą dźwigni, kije z diodami LED 
[zabawki], postacie z bajek fantasy [zabawki], nadmuchiwane 
zabawki z cienkiej gumy, zabawki, które po otworzeniu wy-
skakują, zabawki na kółkach napędzane pedałami, drewnia-
ne klocki do budowania [zabawki], nadmuchiwane zabawki 
w postaci łódek, zabawki w postaci śnieżnych kul, zabawki 
w postaci urządzeń domowych, zestawy do składania mo-
deli [zabawki], zabawki do użytku w basenach, nadmuchiwa-
ne zabawki przypominające pojazdy powietrzne, zestawy 
modeli do składania [zabawki], strzelające zabawki bożona-
rodzeniowe w kształcie cukierków, zabawki w postaci me-
chanicznych dozowników słodyczy, modele budynków 
w zmniejszonej skali [zabawki], zabawki w postaci przekształ-
canych pojazdów-robotów, zestawy do pieczenia i gotowa-
nia [zabawki], zabawki w postaci imitacji artykułów spożyw-
czych, zabawki zdalnie sterowane w postaci pojazdów, za-
bawki dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, za-
bawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, modele kon-
strukcji w zmniejszonej skali [zabawki], zabawki do tłumacze-
nia uczuć zwierząt domowych, roboty zabawki sterowane 
za pomocą radia, zabawki w postaci dłoni z pianki, figurki 
akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], zabawki do zawie-
szania w łóżeczkach dziecięcych, gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, pojazdy zabawki z elementami do przekształca-
nia, roboty zmieniające się w inne zabawki, wiaderka [zabaw-
ki] zrobione z tworzyw sztucznych, gry, zabawki i przedmio-
ty do zabawy dla zwierząt domowych, zabawki w postaci 
dozowników gumy do żucia w listkach, zabawki i przedmio-
ty do zabawy dla zwierząt domowych, zestawy modeli 
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], miniaturowe 
modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], 
zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zesta-
wie, zabawki [gadżety] na przyjęcia wydające głośne dźwię-
ki, dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [za-
bawki], modele samochodów [zabawki lub przedmioty 
do zabawy], zabawki w postaci aparatów fotograficznych 
[nierobiące zdjęć], maty do zabawy zawierające zabawki dla 
niemowląt, zabawki „o rety krety” dla zwierząt domowych, 
zabawki będące modelami boisk do piłki nożnej, przenośne 
gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, za-
bawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka, strzela-
jące zabawki bożonarodzeniowe z niespodzianką w środku, 
zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, modele samo-

chodów w zmniejszonej skali [zabawki], strzelające zabawki 
z niespodzianką [atrakcje na przyjęcia], zabawki i gry dla 
zwierząt domowych, zabawki mechaniczne do kołysek [dla 
niemowląt], zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, za-
bawki do użytku w wózkach dziecięcych, modele pojazdów 
w zmniejszonej skali [zabawki], zabawki imitujące przedmio-
ty używane przez dorosłych w życiu codziennym, 41 Semi-
naria, Seminaria edukacyjne, Organizacja seminariów, Orga-
nizowanie seminariów, Organizowanie seminariów szkole-
niowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Zapew-
nianie seminariów szkoleniowych online, Usługi rozrywkowe 
dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi 
rozrywkowe świadczone dla dzieci, Świadczenie usług roz-
rywkowych dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla 
nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem 
sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Szkolenie dla 
rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, Szkolenia 
dla rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodzi-
ców, Rozrywka interaktywna online, Zapewnianie szkoleń 
online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Publiko-
wanie materiałów multimedialnych online, Publikacja gazet 
elektronicznych online, Udostępnianie publikacji online 
[nie do pobrania], Publikowanie książek, Publikowanie ksią-
żek edukacyjnych, Publikowanie książek instruktażowych, 
Publikowanie książek, czasopism, Wypożyczanie książek au-
dio, Publikowanie multimedialne książek, Wypożyczanie 
książek i czasopism, Publikacja i redagowanie książek, Dostar-
czanie informacji dotyczących książek, Publikowanie książek 
i recenzji, Usługi informacyjne dotyczące książek, Wynajem 
czytników książek elektronicznych, Usługi w zakresie publi-
kacji książek, Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, Publikacja książek i czasopism elektronicznych onli-
ne [nie do pobrania], Publikowanie książek i czasopism elek-
tronicznych online.

(210) 546724 (220) 2022 08 31
(731) GRODEK SYLWIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) umiLAMY.pl

(531) 03.02.13, 03.02.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Pokrowce na wózki dziecięce, 20 Pościel 
do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], 
Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne 
niż pościel, Dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dzie-
cięcego, Torby-nosidełka niemowlęce, Pościel do łóżeczek 
niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], 24 Artyku-
ły tekstylne do użytku jako pościel, Baldachimy (bielizna 
pościelowa), Bielizna pościelowa dla niemowląt, Bielizna 
pościelowa i koce, Bielizna pościelowa z tekstylnych ma-
teriałów nietkanych, Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], 
Śpiworki dla niemowląt, Śpiworki z kapturem dla niemow-
ląt, Wkładki do śpiwora, Baldachimy nad łóżeczka dziecięce, 
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Kocyki dziecięce, Materiały tekstylne w belach używane 
do produkcji nakryć do pościeli, Narzuty pikowane [arty-
kuły pościelowe], Tkaniny pościelowe w formie śpiworów, 
Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, Pościel 
jako materiały tekstylne.

(210) 546737 (220) 2022 08 31
(731) SOCHA WOJCIECH HAPPY DOG SPA DLA TWOJEGO 

PSA, Słubice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPY DOG Spa Dla Twojego Psa

(531) 03.01.08, 03.01.16, 01.15.21, 12.03.03, 10.05.13, 11.07.99, 
27.05.01

(510), (511) 44 Strzyżenie psów, Higiena i pielęgnacja uro-
dy zwierząt, Pielęgnacja urody zwierząt, Usługi fryzjerskie, 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwie-
rząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi 
pielęgnacyjne zwierząt.

(210) 546738 (220) 2022 08 31
(731) INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BIOFLUXITEN
(510), (511) 19 Materiały do pokryć nawierzchni drogowych.

(210) 546743 (220) 2022 08 31
(731) MODER ANNA METERING, Buczek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOWIS+

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia do nadawania drogą radiową, 
Aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania radiowego, 
Anteny radiowe, Anteny częstotliwości radiowych, Anteny 
nadawcze fal radiowych, Anteny do sygnałów radiowych, 
Mikrofalowe urządzenia nadawcze do nadawania progra-
mów i wiadomości radiowych, Odbiorniki i nadajniki ra-
diowe, Przenośne urządzenia do odbierania fal radiowych, 
Odbiorniki częstotliwości radiowych, Odbiorniki radiowe, 
Komponenty wykorzystujące częstotliwość radiową.

(210) 546747 (220) 2022 09 01
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MULTISERVICE, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ms SECURITY

(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia.

(210) 546755 (220) 2022 08 31
(731) KAPAŁKA HENRYKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Zerwane Więzi
(510), (511) 44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
45 Poszukiwanie osób zaginionych.

(210) 546757 (220) 2022 08 31
(731) RAHMAN LUTHFUR RAHMAN FOOD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RF Rahman Food

(531) 09.01.10, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Tortille.

(210) 546760 (220) 2022 09 01
(731) WORKOWSKI HENRYK PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE INTER-GRAHEN, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Inter Grahen
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: narzędzia elektryczne, narzę-
dzia hydrauliczne, narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], 
maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, kątowniki 
[narzędzia], klucze [narzędzia], frezy [narzędzia], łopaty [na-
rzędzia], grabie [narzędzia], wiertła [narzędzia], narzędzia 
ręczne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia mechaniczne, 
szpadle [narzędzia], narzędzia obrotowe [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], narzędzia do okrawania, narzędzia napę-
dzane elektrycznie, narzędzia napędzane hydraulicznie, na-
rzędzia wiertnicze [obrabiarki], wiertarki [narzędzia ręczne], 
elektryczne narzędzia wiertnicze, młotki nitownicze [narzę-
dzia], szpachle [narzędzia ręczne], pasy na narzędzia, me-
chaniczne narzędzia rolnicze, narzędzia ręczne budowlane, 
do naprawy i konserwacji, przyrządy do mocowania i łącze-
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nia, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i ob-
róbki powierzchni, odzież ochronna zakładana na ubrania, 
odzież ochronna chroniąca przed urazami, drabiny nieme-
talowe, drabiny metalowe, rusztowania, tynk gipsowy, pły-
ty gipsowe, materiały klejące dla przemysłu budowlanego, 
blacharskie materiały budowlane, Usługi sprzedaży hurtowej 
związane z następującymi produktami: narzędzia elektrycz-
ne, narzędzia hydrauliczne, narzędzia skrawające [narzędzia 
ręczne], maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, 
kątowniki [narzędzia], klucze [narzędzia], frezy [narzędzia], 
łopaty [narzędzia], grabie [narzędzia], wiertła [narzędzia], na-
rzędzia ręczne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia mecha-
niczne, szpadle [narzędzia], narzędzia obrotowe [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], narzędzia do okrawania, narzędzia 
napędzane elektrycznie, narzędzia napędzane hydraulicz-
nie, narzędzia wiertnicze [obrabiarki], wiertarki [narzędzia 
ręczne], elektryczne narzędzia wiertnicze, młotki nitownicze 
[narzędzia], szpachle [narzędzia ręczne], pasy na narzędzia, 
mechaniczne narzędzia rolnicze, narzędzia ręczne budowla-
ne, do naprawy i konserwacji, przyrządy do mocowania i łą-
czenia, ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia 
i obróbki powierzchni, odzież ochronna zakładana na ubra-
nia, odzież ochronna chroniąca przed urazami, drabiny nie-
metalowe, drabiny metalowe, rusztowania, tynk gipsowy, 
płyty gipsowe, materiały klejące dla przemysłu budowlane-
go, blacharskie materiały budowlane.

(210) 546767 (220) 2022 09 01
(731) STAŁY KURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.05, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie 
sprzedażą, Agencje eksportowe i importowe, Analiza cen, 
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Elektro-
niczne przetwarzanie zamówień, 36 Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Usługi depozytów sejfowych, 
Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpiecze-
niowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
wycen, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi 
finansowych baz danych związane z wymianą walut, Wy-
miana walut [kantory], 42 Usługi w zakresie technologii in-
formacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.

(210) 546768 (220) 2022 09 01
(731) JAGIELSKI BARTOSZ, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) LJ Lubię Jagielskich

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 Kubki ceramiczne, Filiżanki i kubki, 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Promowanie muzyki innych 
oraz własnej poprzez dostarczanie portfolio on-line za po-
średnictwem witryn internetowych oraz mediów społecz-
nościowych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, cza-
su reklamowego i mediów, Organizowanie i przeprowadza-
nie wydarzeń promocyjnych wraz z losowaniem nagród, 
Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usługi 
impresariów w działalności artystycznej, Zarządzanie dzia-
łalnością kulturalno-artystyczną, Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Publikowanie tekstów reklamowych, 38 Transmisje on-line, 
transmisje on-line na żywo, wydarzeń i imprez o charakte-
rze kulturalnym, rozrywkowym i artystycznym, Telekomu-
nikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Transfer 
strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Trans-
misja programów radiowych, Transmisja programów tele-
wizyjnych, Transmisja wideo na żądanie, 41 Usługi wydaw-
nicze w zakresie utworów muzycznych, Występy muzyczne 
na żywo, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Usługi im-
prez muzycznych na żywo, Produkcja nagrań dźwiękowych 
i muzycznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Produkcja 
muzyczna, Usługi prezenterów muzyki, Usługi prezenterów 
telewizyjnych i radiowych, Prezentacja występów zespo-
łów muzycznych na żywo, Muzyczna działalność koncerto-
wa, Usługi koncertowo-estradowe, Udostępnianie rozrywki 
muzycznej i wideo za pomocą strony internetowej, Usługi 
rozrywkowe, w tym muzyczne, dostarczane przez Internet, 
Usługi rozrywkowe, w tym muzyczne, oferowane w syste-
mie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 
Didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, Usługi rozrywko-
we udostępniane dzięki strumieniom online.

(210) 546769 (220) 2022 09 01
(731) ELEKTROZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 24.17.02
(510), (511) 9 Układy scalone, Komponenty elektryczne 
i elektroniczne, Obwody elektryczne i obwody drukowane, 
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
Liczniki obrotów, Zasilacze sieciowe, Elektroniczne zasila-
cze, Sterowniki elektryczne, Sterowniki urządzeń, Sterowni-
ki elektroniczne, Regulatory elektroniczne, Czujniki kontroli 
obrotów, Oprogramowanie do rozpoznawania gestów, Re-
gulatory temperatury, Regulatory termiczne, Wiązki kablowe, 
Wyłączniki elektryczne [przełączniki], Czujniki elektryczne, 
Czujniki elektroniczne, Elektroniczne czujniki pomiarowe, 
Elektromagnetyczne czujniki pomiarowe, Elektroniczne 
czujniki kontroli do silników, Czujniki elektroniczne do po-
miaru promieniowania słonecznego, Czujniki elektrooptycz-
ne, Elektryczne czujniki dymu, Elektroniczne czujniki ciśnie-
nia, Czujniki prądu elektrycznego, Elektrochemiczne czujniki 
gazów, 11 Regulatory temperatury [zawory termostatyczne] 
do grzejników centralnego ogrzewania.

(210) 546771 (220) 2022 09 01
(731) FUNDACJA ETH WARSAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eth warsaw

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.03.23, 04.02.11, 26.05.04
(510), (511) 9 Oprogramowanie marketingowe do wyszuki-
wania, 16 Albumy upamiętniające wydarzenia, 35 Organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja i pro-
wadzenie prezentacji produktów, Organizacja i przeprowa-
dzanie wystaw w ramach targów handlowych, Konsultacje 
związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, 
Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizacja 
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Rekrutacja 
personelu, Rekrutacja personelu informatycznego, Rekrutacja 
tymczasowego personelu technicznego, Usługi reklamowe 
związane z rekrutacją personelu, Administrowanie dotyczą-
ce marketingu, Analiza w zakresie marketingu, Badania rynku 
i badania marketingowe, Badania w dziedzinie strategii mar-
ketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, Doradztwo dotyczące zarządzania marketin-
gowego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marke-
tingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, 
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodar-
czą i marketingu, Doradztwo biznesowe, Doradztwo doty-
czące reklamy, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Promocja 
online sieci komputerowych i stron internetowych, Usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Skompute-
ryzowana promocja działalności gospodarczej, 41 Doradztwo 
zawodowe [edukacja], Edukacja, Edukacja online z kompute-
rowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe.

(210) 546774 (220) 2022 09 01
(731) ELEKTROZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) elektrozel

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 24.17.02
(510), (511) 9 Układy scalone, Komponenty elektryczne 
i elektroniczne, Obwody elektryczne i obwody drukowane, 
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
Liczniki obrotów, Zasilacze sieciowe, Elektroniczne zasila-
cze, Sterowniki elektryczne, Sterowniki urządzeń, Sterowni-
ki elektroniczne, Regulatory elektroniczne, Czujniki kontroli 
obrotów, Oprogramowanie do rozpoznawania gestów, Re-
gulatory temperatury, Regulatory termiczne, Wiązki kablowe, 
Wyłączniki elektryczne [przełączniki], Czujniki elektryczne, 
Czujniki elektroniczne, Elektroniczne czujniki pomiarowe, 
Elektromagnetyczne czujniki pomiarowe, Elektroniczne 
czujniki kontroli do silników, Czujniki elektroniczne do po-
miaru promieniowania słonecznego, Czujniki elektrooptycz-
ne, Elektryczne czujniki dymu, Elektroniczne czujniki ciśnie-
nia, Czujniki prądu elektrycznego, Elektrochemiczne czujniki 
gazów, 11 Regulatory temperatury [zawory termostatyczne] 
do grzejników centralnego ogrzewania.

(210) 546776 (220) 2022 09 01
(731) VSPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VSpec

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 
Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, 
Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowa-
nia stron internetowych, Oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem In-
ternetu, 42 Projektowanie i opracowywanie oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z projektowaniem oprogramowania komputerowego.

(210) 546782 (220) 2022 09 02
(731) MICHALCZEWSKI MICHAŁ WALKSEY, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) WALKSEY
(510), (511) 18 Obroże dla zwierząt, Okrycia dla zwierząt, 
Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Odzież dla zwierząt, 25 Skar-
petki, Skarpetki wchłaniające pot, Botki, Buty sportowe, Buty 
sznurowane, Buty za kostkę, Kalosze [wkładane na obuwie], 
Ocieplacze, Pantofle domowe, Walonki [buty filcowe], Getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, Sandały, Sandały kąpie-
lowe, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Koszule, 
Koszulki z krótkim rękawem, Swetry, Pulowery, Dzianina 
[odzież], Długie luźne stroje, Kamizelki, Poncza, Kurtki, Kurtki 
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kurtki prze-
ciwdeszczowe z kapturem, Pikowane kurtki [odzież], Kom-
binezony, Kombinezony [odzież], Stroje przeciwdeszczowe, 
Wyprawki dziecięce [odzież], Szlafroki, Płaszcze kąpielowe, 
Piżamy, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szale, Maseczki 
na twarz (odzież), nie do celów medycznych lub sanitarnych, 
Bandany na szyję, Czapki [nakrycia głowy], Daszki [nakrycia 
głowy], Nauszniki [odzież], Opaski na głowę [odzież], Cie-
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płe rękawiczki do urządzeń z ekranem dotykowym, Mufki 
[odzież], Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki, Odzież, 
Obuwie, Okrycia wierzchnie [odzież], Kurtki [odzież], 35 Pre-
zentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej odzieży.

(210) 546783 (220) 2022 09 02
(731) CASTELIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NCS
(510), (511) 20 Skrzynie niemetalowe, Skrzynie wykonane 
z tworzyw sztucznych do przechowywania, Skrzynki z two-
rzyw sztucznych, Niemetalowe skrzynie na narzędzia [puste], 
Skrzynki do pakowania z tworzyw sztucznych, Skrzynki, Spe-
cjalnie przystosowane do trudnych warunków atmosferycz-
nych skrzynie i pojemniki z tworzywa sztucznego do użytku 
komercyjnego i wojskowego.

(210) 546784 (220) 2022 09 02
(731) EUROPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTANEK KARKONOSZE PARK HANDLOWY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.02, 26.01.06, 
26.01.19

(510), (511) 35 Usługi relacji z mediami, Analizy w zakresie 
marketingu, Dostarczanie informacji handlowych, Prezen-
tacje towarów i usług, Organizowanie i prowadzenie poka-
zów w celach reklamowych, Organizowanie wystaw i tar-
gów w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub 
reklamowych, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Publikowanie ma-
teriałów i tekstów reklamowych, Reklama w Internecie dla 
osób trzecich, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Udo-
stępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Wynajem 
bilbordów reklamowych, Usługi wsparcia administracyjnego 
i przetwarzania danych, Zarządzanie działalnością handlową, 
36 Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlo-
wymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lo-
kalami do handlu detalicznego, Wynajmowanie powierzchni 
w centrach handlowych, Wynajem budynków, Wynajem 
miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Dzierżawa i wy-
najem pomieszczeń handlowych, Wynajem pomieszczeń 
biurowych, 37 Budowa nieruchomości komercyjnych, 
39 Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Usługi parkin-
gowe, Wynajem przestrzeni magazynowej, Składowanie to-
warów, 41 Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów multi-
medialnych online, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
Centra rozrywki, Kina, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Muzea, Usługi rozrywkowe, Usługi związane 
z wystawami sztuki, Usługi publikowania cyfrowych mate-

riałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi fitness 
klubów, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, Prezentowanie wystaw muzeal-
nych, Usługi muzeów [wystawy], Organizowanie koncertów, 
43 Usługi barów i restauracji, Kawiarnie, Lodziarnie, 44 Usługi 
kosmetyczne, Usługi fryzjerskie, Usługi pielęgnacji urody.

(210) 546785 (220) 2022 09 02
(731) EUROPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTANEK KARKONOSZE RETAIL PARK

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.02, 26.01.06, 
26.01.19

(510), (511) 35 Usługi relacji z mediami, Analizy w zakresie 
marketingu, Dostarczanie informacji handlowych, Prezen-
tacje towarów i usług, Organizowanie i prowadzenie poka-
zów w celach reklamowych, Organizowanie wystaw i tar-
gów w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub 
reklamowych, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Publikowanie ma-
teriałów i tekstów reklamowych, Reklama w Internecie dla 
osób trzecich, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Udo-
stępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Wynajem 
bilbordów reklamowych, Usługi wsparcia administracyjnego 
i przetwarzania danych, Zarządzanie działalnością handlową, 
36 Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlo-
wymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lo-
kalami do handlu detalicznego, Wynajmowanie powierzchni 
w centrach handlowych, Wynajem budynków, Wynajem 
miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Dzierżawa i wy-
najem pomieszczeń handlowych, Wynajem pomieszczeń 
biurowych, 37 Budowa nieruchomości komercyjnych, 
39 Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Usługi parkin-
gowe, Wynajem przestrzeni magazynowej, Składowanie to-
warów, 41 Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów multi-
medialnych online, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
Centra rozrywki, Kina, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Muzea, Usługi rozrywkowe, Usługi związane 
z wystawami sztuki, Usługi publikowania cyfrowych mate-
riałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi fitness 
klubów, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach eduka-
cyjnych lub rozrywkowych, Prezentowanie wystaw muzeal-
nych, Usługi muzeów [wystawy], Organizowanie koncertów, 
43 Usługi barów i restauracji, Kawiarnie, Lodziarnie, 44 Usługi 
kosmetyczne, Usługi fryzjerskie, Usługi pielęgnacji urody.

(210) 546789 (220) 2022 09 01
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Bielmar Zawsze Smakuje!

(531) 26.01.04, 26.01.15, 09.01.10, 05.05.04, 05.05.20, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.14

(510), (511) 29 Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, 
margaryna, Oleje i tłuszcze jadalne, Rafinowane tłuszcze ro-
ślinne.

(210) 546790 (220) 2022 09 01
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miss kromeczki

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 29 Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, 
margaryna, Oleje i tłuszcze jadalne, Rafinowane tłuszcze ro-
ślinne.

(210) 546791 (220) 2022 09 01
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) Fithia
(510), (511) 29 Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, 
margaryna, Oleje i tłuszcze jadalne, Rafinowane tłuszcze ro-
ślinne.

(210) 546798 (220) 2022 09 01
(731) ANDRZEJCZAK ADRIAN, MURMYŁO-DUC MELANIA 

BTW STORE SPÓŁKA CYWILNA, Długołęka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BY THE WAY STORE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 29.01.07
(510), (511) 25 Szlafroki, Szlafroki wypoczynkowe, Podomki 
[szlafroki], Japońskie szlafroki (nemaki), Bielizna, Bielizna noc-
na, Bielizna osobista, Bielizna damska, Gorsety [bielizna dam-
ska], Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Ciążowa bie-
lizna nocna, Body [bielizna], Haiki [bielizna], Bielizna osobista 
i nocna, Wstawki do bielizny [części odzieży], Połączenie ko-
szulki z majtkami [bielizna damska], Bielizna osobista [część 
garderoby], Rajstopy, Jednoczęściowa bielizna damska [body 
połączone z rajstopami], Wstawki do rajstop [części odzieży], 
Rajstopy bez pięt, Pończochy, Wyroby pończosznicze, Pię-
ty do pończoch, Skarpetki i pończochy, Pasy do pończoch 
dla mężczyzn, Wstawki do pończoch [części odzieży], Raj-
stopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], Paski 
z materiału, Paski skórzane [odzież], Pasy wyszczuplające 
[gorsety], Suknie ślubne, Podwiązki ślubne, Maski na oczy, 
Maski ochronne [odzież], Maski na oczy do spania, Piżamy, 
Jednoczęściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, Spodnie 
do piżamy, Piżamy [tylko z trykotu], Biustonosze, Biustono-
sze bez ramiączek, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, 
Ramiączka do biustonoszy, Biustonosze samonośne, Majtki, 
Majtki wyszczuplające, Majtki damskie, Szarfy [do ubrania], 
Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Akcesoria na szyję, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, Skórzane nakrycia głowy, 
Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki 
damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakry-
cia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy 
[odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], 
Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty 
[odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], 
Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], 
Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, 
Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tka-
na, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież 
lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmi-
rowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kom-
binezony [odzież], Gabardyna [odzież], Filtra [odzież], Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dol-
ne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże 
luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież 
z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenka-
mi, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki po-
godowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukien-
ki, Sukienki skórzane, Chińskie sukienki cheongsams, Luźne 
sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uro-
czystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule 
codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule 
eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruk-
sowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzia-
niny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki 
bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod 
szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawa-
mi, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane 
na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, 
Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, 
Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, 
Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformal-
ne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, 
Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni, 
Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy 
ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], 
Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z worko-



Nr  ZT39/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

watymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], 
Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, 
Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry 
bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wy-
kończeniem przy szyi, Płaszczę, Płaszcze skórzane, Płaszcze 
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny 
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze 
zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płasz-
cze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze 
i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, 
Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurt-
ki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, 
Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurt-
ki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki 
sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurt-
ki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczo-
we z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe 
kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], 
Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czap-
ki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki 
bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, 
Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, 
Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], 
Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, 
szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki je-
dwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z try-
kotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, 
Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dzie-
cięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użyt-
ku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 35 Usługi 
reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
bielizny, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób 
trzecich do zakupu odzieży, Promocja sprzedaży, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Promocyjne usługi handlowe, Informacja 
marketingowa, Informacja handlowa.

(210) 546799 (220) 2022 09 01
(731) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) Miss kromeczki
(510), (511) 29 Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, 
Margaryna, Oleje i tłuszcze jadalne, Rafinowane tłuszcze ro-
ślinne.

(210) 546800 (220) 2022 09 01
(731) OSIWALSKI MATEUSZ NUBIMO, Pruszcz Gdański

(540) (znak słowny)
(540) Chronsmarta
(510), (511) 9 Etui do tabletów, Etui na smartfony, Etui 
na płyty DVD, Etui na płyty kompaktowe, Skórzane etui 
na tablety, Etui na telefony komórkowe, Etui na odtwarzacze 
MP3, Skórzane etui na telefony komórkowe, Etui typu Flip Co-
ver do smartfonów, Etui z klapką do telefonów komórko-
wych, Etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, 
Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na dyskietki, 
Etui z klawiaturą do smartfonów, Etui na karty kredytowe 
[dopasowane oprawki], Etui na przenośne odtwarzacze me-
diów, Etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, Etui na kalkula-
tory podręczne, Etui na akcesoria optyczne, Etui na okulary 
dziecięce, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui na urządze-
nia do magazynowania danych, Etui na urządzenia do prze-
chowywania muzyki, Przenośne etui do ładowania papiero-
sów elektronicznych i waporyzatorów, Wyświetlacze 
do smartfonów, Pokrowce na smartfony, Smartbandy, Folie 
ochronne do tabletów, Folie ochronne dostosowane 
do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów 
komputerowych, Osłony do ekranów telefonów komórko-
wych w formie folii, Przezroczyste folie [fotograficzne, na-
świetlone] do rzutników, Ciekłokrystaliczne folie ochronne 
do smartfonów, Folia holograficzna, Filtry do ekranów, Czuj-
niki ekranów dotykowych, Filtry ekranów komputerowych, 
Filtry do ekranów komputerowych, Filtry optyczne do ekra-
nów, Długopisy do ekranu dotykowego, Filtry do ekranów 
telewizorów, Lupy ekranowe do smartfonów, Smartfony 
z rozszerzalnymi ekranami, Zestawy telefoniczne z ekranem 
i klawiaturą, Ochraniacze na ekrany telefonów komórko-
wych, Filtry do ekranów przystosowane do tabletów, Filtry 
do ekranów komputerów i telewizorów, Filtry do ekranów 
przystosowane do telewizorów, Filtry do ekranów przystoso-
wane do monitorów komputerowych, Wsporniki do usta-
wiania telewizorów z płaskim ekranem, Ochraniacze na ekran 
do smartfonów ze szkła hartowanego, Rysiki z końcówkami 
przewodzącymi do urządzeń z ekranami dotykowymi, Rysiki 
pojemnościowe do użytku ze wszystkimi urządzeniami 
z ekranem dotykowym, Programy nagrane na obwodach 
elektronicznych do urządzeń rozrywkowych z ekranamicie-
kłokrystalicznymi, Rysiki komputerowe, Rysiki elektroniczne, 
Kodowane elektronicznie opaski identyfikacyjne na nadgar-
stek, Smartfony, Składane smartfony, Ładowarki do smartfo-
nów, Zasilacze do smartfonów, Klawiatury do smartfonów, 
Wodoodporne pokrowce na smartfony, Skórzane pokrowce 
na smartfony, Smartfony w kształcie zegarka, Słuchawki 
do smartfonów, Stacje dokujące do smartfonów, Słuchawki 
douszne do smartfonów, Paski do zegarków do przekazywa-
nia danych smartfonom, Smartfony do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, Maty na deskę rozdzielczą na telefony komór-
kowe i smartfony, Kijki do robienia selfie jako akcesoria 
do smartfonów, Uchwyty dostosowane do telefonów ko-
mórkowych i smartfonów, Bezprzewodowe podkładki ładu-
jące do smartfonów, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe 
do smartfonów, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na lapto-
py, Pokrowce na kamery, Dopasowane pokrowce na kompu-
tery, Pokrowce na aparaty fotograficzne, Pokrowce przeciw-
kurzowe na komputery, Pokrowce na słuchawki telefoniczne, 
Pokrowce ochronne na palmtopy, Pokrowce na urządzenia 
PDA, Pokrowce na cyfrowe odtwarzacze mediów, Pokrowce 
ochronne na czynniki książek elektronicznych, Pokrowce 
na urządzenia do przechowywania danych, Pokrowce 
na komputery typu osobisty asystent cyfrowy, Pokrowce 
do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce z klapką 
do tabletów, Pokrowce na odtwarzacze płyt DVD, Pokrowce 
na odtwarzacze płyt CD, Pokrowce ochronne na odtwarza-
cze MP3, Papierowe pokrowce na słuchawki telefoniczne, 
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Pokrowce na odtwarzacze MP3, Torby do noszenia kompute-
rów, Torby na aparaty fotograficzne, Torby antystatyczne, 
Torby przystosowane do noszenia aparatów fotograficznych, 
Torby specjalnie przystosowane do aparatów fotograficz-
nych i sprzętu fotograficznego, Torby sportowe przystoso-
wane [profilowane] do kasków ochronnych, Torby przystoso-
wane do noszenia sprzętu fotograficznego, Torby przystoso-
wane do noszenia sprzętu wideo, Torby specjalnie przysto-
sowane do projektorów, Paski do telefonów komórkowych, 
Paski do aparatów fotograficznych, Paski identyfikacyjne 
[magnetyczne], Paski identyfikacyjne [zakodowane], Paski 
do noszenia aparatów fotograficznych, Karty z paskiem ma-
gnetycznym, Paski odblaskowe do noszenia, Paski do słucha-
wek telefonicznych, Termoczułe paski wskazujące tempera-
turę, Czytniki pasków magnetycznych, Paski do zegarków 
przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, 
Urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków 
na rękę, Skomputeryzowane zegary z funkcją rozpoznawania 
linii papilarnych, Karty zegarowe [do odczytu maszynowe-
go], Generatory zegarowe do komputerów, Zegarki inteli-
gentne, 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do do-
mowego sprzętu elektronicznego, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa do-
mowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi han-
dlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej dotyczące smartwatchów, Usługi handlu hurto-
wego w związku ze smartfonami, Promocja sprzedaży, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Promocyjne usługi handlowe, Infor-
macja marketingowa, Informacja handlowa, Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: 
etui do tabletów, etui na smartfony, etui na płyty DVD, etui 
na płyty kompaktowe, skórzane etui na tablety, etui na tele-
fony komórkowe, etui na odtwarzacze MP3, skórzane etui 
na telefony komórkowe, etui typu Flip Cover do smartfonów, 
etui z klapką do telefonów komórkowych, etui do przenosze-
nia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui na okulary i okulary 
przeciwsłoneczne, etui na dyskietki, etui z klawiaturą 
do smartfonów, etui na karty kredytowe [dopasowane 
oprawki], etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui 
na cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na kalkulatory pod-
ręczne, etui na akcesoria optyczne, etui na okulary dziecięce, 
etui na okulary przeciwsłoneczne, etui na urządzenia do ma-
gazynowania danych, etui na urządzenia do przechowywa-
nia muzyki, przenośne etui doładowania papierosów elek-
tronicznych i waporyzatorów, wyświetlacze do smartfonów, 
pokrowce na smartfony, smartbandy, folie ochronne do ta-
bletów, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, 
osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, 
przezroczyste folie [fotograficzne, naświetlone] do rzutni-
ków, ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, folia 
holograficzna, filtry do ekranów, czujniki ekranów dotyko-
wych, filtry ekranów komputerowych, filtry do ekranów 
komputerowych, filtry optyczne do ekranów, długopisy 
do ekranu dotykowego, filtry do ekranów telewizorów, lupy 
ekranowe do smartfonów, smartfony z rozszerzalnymi ekra-
nami, zestawy telefoniczne z ekranem i klawiaturą, ochrania-
cze na ekrany telefonów komórkowych, filtry do ekranów 
przystosowane do tabletów, filtry do ekranów komputerów 
i telewizorów, filtry do ekranów przystosowane do telewizo-
rów, filtry do ekranów przystosowane do monitorów kom-
puterowych, wsporniki do ustawiania telewizorów z płaskim 
ekranem, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła har-
towanego, rysiki z końcówkami przewodzącymi do urzą-

dzeń z ekranami dotykowymi, rysiki pojemnościowe 
do użytku ze wszystkimi urządzeniami z ekranem dotyko-
wym, programy na grane na obwodach elektronicznych 
do urządzeń rozrywkowych z ekranami ciekłokrystalicznymi, 
rysiki komputerowe, rysiki elektroniczne, kodowane elektro-
nicznie opaski identyfikacyjne na nadgarstek, smartfony, 
składane smartfony, ładowarki do smartfonów, zasilacze 
do smartfonów, klawiatury do smartfonów, wodoodporne 
pokrowce na smartfony, skórzane pokrowce na smartfony, 
smartfony w kształcie zegarka, słuchawki do smartfonów, 
stacje dokujące do smartfonów, słuchawki douszne 
do smartfonów, paski do zegarków do przekazywania da-
nych smartfonom, smartfony do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, maty na deskę rozdzielczą na telefony komór-
kowe i smartfony, kijki dorobienia selfie jako akcesoria 
do smartfonów, uchwyty dostosowane do telefonów ko-
mórkowych i smartfonów, bezprzewodowe podkładki ładu-
jące do smartfonów, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe 
do smartfonów, pokrowce do tabletów, pokrowce na lapto-
py, pokrowce na kamery, dopasowane pokrowce na kompu-
tery, pokrowce na aparaty fotograficzne, pokrowce przeciw-
kurzowe na komputery, pokrowce na słuchawki telefoniczne, 
pokrowce ochronne na palmtopy, pokrowce na urządzenia 
PDA, pokrowce na cyfrowe odtwarzacze mediów, pokrow-
ce ochronne na czytniki książek elektronicznych, pokrowce 
na urządzenia do przechowywania danych, pokrowce 
na komputery typu osobisty asystent cyfrowy, pokrowce 
do komputerów kieszonkowych[PDA], pokrowce z klapką 
do tabletów, pokrowce na odtwarzacze płyt DVD, pokrow-
ce na odtwarzacze płyt CD, pokrowce ochronne na odtwa-
rzacze MP3, papierowe pokrowce na słuchawki telefonicz-
ne, pokrowce na odtwarzacze MP3, torby do noszenia kom-
puterów, torby na aparaty fotograficzne, torby antystatycz-
ne, torby przystosowane do noszenia aparatów fotograficz-
nych, torby specjalnie przystosowane do aparatów fotogra-
ficznych i sprzętu fotograficznego, torby sportowe przysto-
sowane [profilowane] do kasków ochronnych, torby przy-
stosowane do noszenia sprzętu fotograficznego, torby 
przystosowane do noszenia sprzętu wideo, torby specjal-
nie przystosowane do projektorów, paski do telefonów ko-
mórkowych, paski do aparatów fotograficznych, paski iden-
tyfikacyjne [magnetyczne], paski identyfikacyjne [zakodo-
wane], paski do noszenia aparatów fotograficznych, karty 
z paskiem magnetycznym, paski odblaskowe donoszenia, 
paski do słuchawek telefonicznych, termoczułe paski wska-
zujące temperaturę, czytniki pasków magnetycznych, paski 
do zegarków przekazujące dane do innych urządzeń elek-
tronicznych, urządzenia komunikacyjne do noszenia w po-
staci zegarków na rękę, skomputeryzowane zegary z funk-
cją rozpoznawania linii papilarnych, karty zegarowe [do od-
czytu maszynowego], generatory zegarowe do kompute-
rów, zegarki inteligentne.

(210) 546801 (220) 2022 09 01
(731) ANDRZEJCZAK ADRIAN, MURMYŁO-DUC MELANIA 

BTW STORE SPÓŁKA CYWILNA, Długołęka
(540) (znak słowny)
(540) By The Way Store
(510), (511) 25 Szlafroki, Szlafroki wypoczynkowe, Podomki 
[szlafroki], Japońskie szlafroki (nemaki), Bielizna, Bielizna noc-
na, Bielizna osobista, Bielizna damska, Gorsety [bielizna dam-
ska], Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Ciążowa bie-
lizna nocna, Body [bielizna], Haiki [bielizna], Bielizna osobista 
i nocna, Wstawki do bielizny [części odzieży], Połączenie ko-
szulki z majtkami [bielizna damska], Bielizna osobista [część 
garderoby], Rajstopy, Jednoczęściowa bielizna damska [body 
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połączone z rajstopami], Wstawki do rajstop [części odzieży], 
Rajstopy bez pięt, Pończochy, Wyroby pończosznicze, Pię-
ty do pończoch, Skarpetki i pończochy, Pasy do pończoch 
dla mężczyzn, Wstawki do pończoch [części odzieży], Raj-
stopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], Paski 
z materiału, Paski skórzane [odzież], Pasy wyszczuplające 
[gorsety], Suknie ślubne, Podwiązki ślubne, Maski na oczy, 
Maski ochronne [odzież], Maski na oczy do spania, Piżamy, 
Jednoczęściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, Spodnie 
do piżamy, Piżamy [tylko z trykotu], Biustonosze, Biustono-
sze bez ramiączek, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, 
Ramiączka do biustonoszy, Biustonosze samonośne, Majtki, 
Majtki wyszczuplające, Majtki damskie, Szarfy [do ubrania], 
Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Akcesoria na szyję, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, Skórzane nakrycia głowy, 
Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki 
damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakry-
cia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy 
[odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], 
Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty 
[odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], 
Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], 
Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, 
Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież tka-
na, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież 
lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmi-
rowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kom-
binezony [odzież], Gabardyna [odzież], Filtra [odzież], Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy 
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dol-
ne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże 
luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież 
z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież, 
wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenka-
mi, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe 
w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki po-
godowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukien-
ki, Sukienki skórzane, Chińskie sukienki cheongsams, Luźne 
sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uro-
czystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule 
codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule 
eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruk-
sowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzia-
niny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki 
bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod 
szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawa-
mi, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane 
na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, 
Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, 
Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, 
Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformal-
ne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, 
Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni, 
Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy 
ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], 
Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z worko-
watymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], 
Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, 
Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry 
bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wy-
kończeniem przy szyi, Płaszczę, Płaszcze skórzane, Płaszcze 
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny 
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zi-
mowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze 
z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurt-
ki futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki 

skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dre-
sowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurt-
ki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, 
Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki 
sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurt-
ki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczo-
we z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe 
kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apasz-
ki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, 
Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, 
Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucz-
nego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kape-
lusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, 
Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, 
Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmiro-
we szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale dam-
skie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki 
do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty 
dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce 
[odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw 
przebieranych, 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży, detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
bielizny, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bielizny, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu odzieży, Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Promocyjne usługi handlowe, Informacja marke-
tingowa, Informacja handlowa.

(210) 546811 (220) 2022 09 02
(731) SZYNWELSKA ANNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPACE FEST

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, Organizacja i przeprowa-
dzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kultural-
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nych i artystycznych, Organizowanie festiwali, Organizowa-
nie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie imprez 
muzycznych.

(210) 546812 (220) 2022 09 02
(731) SZYNWELSKA ANNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPACE FEST

(531) 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, Organizacja i przeprowa-
dzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kultural-
nych i artystycznych, Organizowanie festiwali, Organizowa-
nie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie imprez 
muzycznych.

(210) 546813 (220) 2022 09 03
(731) LOFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Lubartów

(540) (znak słowny)
(540) nunukids
(510), (511) 28 Zabawki wykonane z drewna, Zestawy 
do pieczenia i gotowania [zabawki], Zabawki imitujące 
przedmioty używane przez dorosłych w życiu codziennym, 
Zabawki w postaci urządzeń domowych, Zabawki sprzeda-
wane w formie zestawów, Zabawki w postaci imitacji artyku-
łów spożywczych, Drewniane klocki do budowania [zabaw-
ki], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, świadczone 
również online, następujących towarów: zabawki wykonane 
z drewna, zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], za-
bawki imitujące przedmioty używane przez dorosłych w ży-
ciu codziennym, zabawki w postaci urządzeń domowych, 
zabawki sprzedawane w formie zestawów, zabawki w posta-
ci imitacji artykułów spożywczych, drewniane klocki do bu-
dowania [zabawki].

(210) 546814 (220) 2022 09 03
(731) SNM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SNM SzyteNaMiare

(531) 27.05.01, 03.07.16, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież 
codzienna, Odzież rekreacyjna, Odzież sportowa, Odzież 
wieczorowa, Odzież do spania, Odzież dżinsowa, Odzież 

wierzchnia, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bieli-
zna dla mężczyzn, Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Slipy 
męskie, figi damskie, Majtki, Bielizna nocna, Bikini, Biustono-
sze, Staniki sportowe, Swetry, Golfy [odzież], Polary, Półgolfy, 
Narzutki na ramiona, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Blu-
zy dresowe, Bluzy polarowe, Kurtki, Płaszcze, Chusty [odzież], 
Szale, Rękawiczki, Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, Body 
[odzież], Kamizelki, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Ką-
pielówki, Koszule, Piżamy, Szlafroki, Legginsy, Spodnie, Skar-
petki, Sukienki damskie, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, świadczone również on-
line, następujących towarów: odzież męska, damska i dzie-
cięca, odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież sporto-
wa, odzież wieczorowa, odzież do spania, odzież dżinsowa, 
odzież wierzchnia, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, 
bielizna dla mężczyzn, bokserki, bokserki damskie [bielizna], 
slipy męskie, figi damskie, majtki, bielizna nocna, bikini, biu-
stonosze, staniki sportowe, swetry, golfy [odzież], polary, pół-
golfy, narzutki na ramiona, bluzy z kapturem, bluzy sporto-
we, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kurtki, płaszcze, chusty 
[odzież], szale, rękawiczki, bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, 
body [odzież], kamizelki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, 
kąpielówki, koszule, piżamy, szlafroki, legginsy, spodnie, skar-
petki, sukienki damskie, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 546817 (220) 2022 09 03
(731) DĄBROWSKI PIOTR, Wasilków
(540) (znak słowny)
(540) Flex-wood
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe materiały i elemen-
ty budowlane i konstrukcyjne.

(210) 546818 (220) 2022 09 03
(731) SEMIANCHUK ALENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARUDA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.03, 26.04.03, 26.04.05, 
26.04.16

(510), (511) 9 Skórzane etui na tablety, Skórzane etui na te-
lefony komórkowe, Skórzane pokrowce na smartfony, Fu-
terały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji 
skóry, 14 Breloczki skórzane do kluczy, Breloki do kluczy 
ze skóry, Kasetki skórzane na biżuterię, Paski do zegarków 
wykonane z metalu, skóry lub plastiku, Pierścionki ze skó-
ry [biżuteria], Skórzane paski do zegarków, 16 Okładki skó-
rzane do terminarzy spotkań, Pamiętniki ze skórzanymi 
okładkami, Skórzane okładki na książki, Skórzane piórniki 
na ołówki, Skórzane zakładki do książek, 18 Aktówki wyko-
nane ze skóry, Aktówki [wyroby skórzane], Ćwieki ze skóry, 
Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Etui na karty 
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[wyroby skórzane], Etui na klucze wykonane ze skóry, Ety-
kiety naszywane ze skóry do ubrań, Etykiety skórzane, Ety-
kiety samoprzylepne ze skóry do toreb, Gryzaki ze skóry 
surowej dla psów, Koperty ze skóry do pakowania, Opaski 
skórzane, Paski skórzane do bagażu, Paski skórzane [inne 
niż odzież], Podróżne torby na garderobę wykonane ze skó-
ry, Pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, Port-
fele skórzane, Portmonetki skórzane, Portmonetki (wyroby 
ze skóry), Pudełka ze skóry, Pudełka ze skóry lub ze skóry 
wtórnej, Pudła skórzane na kapelusze, Sakiewki skórzane, 
Skórzane aktówki na dokumenty, Skórzane etui na karty, 
Skórzane etui na karty kredytowe, Skórzane nici skręcone, 
Skórzane pasy na ramię, Skórzane portfele na karty kre-
dytowe, Skórzane smycze, Skórzane torby na zakupy, Skó-
rzane torebki, Skórzane walizki podróżne, Szkockie torebki 
futrzane lub skórzane [sporran], Sznurowadła (skórzane), 
Sznurówki skórzane, Sznury skórzane, Teczki ze skóry, Tor-
by i portfele skórzane, Torby na zakupy wykonane ze skóry, 
Torby podróżne wykonane ze skóry, Torby podróżne [wy-
roby skórzane], Torby skórzane na narzędzia, bez zawarto-
ści, Torby wykonane ze skóry, Torebki wykonane ze skóry, 
Uprząż wykonana ze skóry, Walizki skórzane, Wykończenia 
i dekoracje ze skóry do mebli, Wyroby rymarskie ze skóry, 
Zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], Zawory, 
wentyle ze skóry, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 
25 Paski skórzane [odzież].

(210) 546821 (220) 2022 09 04
(731) LEWANDOWSKA INKA STUDIO TRENINGOWE, 

Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Klinika Twojej Formy - Inka Lewandowska
(510), (511) 41 Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe i rekre-
acyjne.

(210) 546822 (220) 2022 09 04
(731) MOLSKI TOMASZ HIWAY CLOTHING, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) HiWay
(510), (511) 25 Bluzki, Bluzy z kapturem, Dżinsy, Golfy, Kami-
zelki, Kombinezony, Koszule, Kurtki, Płaszcze, Czapki [nakrycia 
głowy].

(210) 546823 (220) 2022 09 05
(731) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Stary Staw

(540) (znak słowny)
(540) CLAREN
(510), (511) 3 Środki do czyszczenia pojazdów, Mieszanki 
do mycia okien, Płyny do czyszczenia, Płyn do mycia na-
czyń, Płyny do mycia, Preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, Preparaty do czyszczenia szkła, Pre-
paraty do mycia przednich szyb samochodowych, Preparaty 
do nadawania połysku, Preparaty myjące do pojazdów, Pre-
paraty myjące, Preparaty odtłuszczające do silników, Prepa-
raty do czyszczenia i odświeżania, Aerozole czyszczące, De-
tergenty, Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, 
Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Detergenty 
w piance.

(210) 546824 (220) 2022 09 05
(731) KOSIEDOWSKI DAWID, Gutowiec
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) PANOWIE OD KLIMATYZACJI

(531) 29.01.14, 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 27.05.01, 09.07.21, 
01.03.15, 01.15.17

(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).

(210) 546830 (220) 2022 09 02
(731) WAŃCZYK KLAUDIA FIZJOKREATYWNI, Gaboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIZJOKREATYWNI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 13.01.17, 26.11.03
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Książki au-
dio, Książki elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Pod-
casty do pobrania, Podcasty, Środki edukacyjne do pobrania, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży 
przez Internet takich towarów jak: e-booki, publikacje elek-
troniczne, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, 
nagrania wideo, 41 Usługi edukacji medycznej, Szkolenia 
w dziedzinie medycyny, Nauczanie w dziedzinie medycyny, 
Usługi nauczania dotyczące medycyny, Nauczanie w dzie-
dzinie osteopatii, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie sprawności fi-
zycznej, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji 
fizycznej, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Instruktaż w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Kur-
sy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Prowadzenie ośrodków 
sprawności fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętów 
gimnastycznych, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności 
fizycznej, Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, 
Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdro-
wia i sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne w zakresie 
sprawności fizycznej, Produkcja nagrań audiowizualnych, 
Udostępnianie publikacji on-line, Usługi publikowania cy-
frowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 
Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie drogą elektroniczną, Pu-
blikowanie książek edukacyjnych, Organizacja webinariów, 
Usługi trenerów osobistych, Usługi edukacyjne i szkolenio-
we, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, Usługi w zakresie publikowa-
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nia online, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podca-
stów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Nauczanie 
i szkolenia, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Edukacja 
w zakresie świadomości ruchowej, Zajęcia gimnastyczne, 
Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Zajęcia sportowe, 
44 Rehabilitacja fizyczna, Opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzę-
tu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji 
zdrowotnej, Fizjoterapia, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, 
Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi medyczne, 
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Poradnictwo medycz-
ne, Informacja medyczna, Usługi fizjoterapii, Usługi elektro-
terapii dla fizjoterapii, Opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki 
korekcyjnej, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, Usługi informacji medycznej, 
Usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, 
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi dorad-
cze związane z usługami medycznymi, Opieka medyczna 
i zdrowotna, Badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, Badanie sprawności fizycznej, Usługi w zakresie 
medycyny sportowej, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Osteopatia, Masaże, Opieka zdrowotna związana 
z osteopatią.

(210) 546831 (220) 2022 09 02
(731) WAŃCZYK KLAUDIA FIZJOKREATYWNI, Gaboń
(540) (znak słowny)
(540) FIZJOKREATYWNI
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Książki au-
dio, Książki elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Pod-
casty do pobrania, Podcasty, Środki edukacyjne do pobrania, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży 
przez Internet takich towarów jak: e-booki, publikacje elek-
troniczne, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, 
nagrania wideo, 41 Usługi edukacji medycznej, Szkolenia 
w dziedzinie medycyny, Nauczanie w dziedzinie medycyny, 
Usługi nauczania dotyczące medycyny, Nauczanie w dzie-
dzinie osteopatii, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie sprawności fi-
zycznej, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji 
fizycznej, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Instruktaż w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Kur-
sy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Prowadzenie ośrodków 
sprawności fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętów 
gimnastycznych, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności 
fizycznej, Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, 
Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdro-
wia i sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne w zakresie 
sprawności fizycznej, Produkcja nagrań audiowizualnych, 
Udostępnianie publikacji on-line, Usługi publikowania cy-
frowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, 
Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie drogą elektroniczną, Pu-
blikowanie książek edukacyjnych, Organizacja webinariów, 
Usługi trenerów osobistych, Usługi edukacyjne i szkolenio-

we, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, Usługi w zakresie publikowa-
nia online, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podca-
stów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Nauczanie 
i szkolenia, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Edukacja 
w zakresie świadomości ruchowej, Zajęcia gimnastyczne, 
Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Zajęcia sportowe, 
44 Rehabilitacja fizyczna, Opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzę-
tu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji 
zdrowotnej, Fizjoterapia, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, 
Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi medyczne, 
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Poradnictwo medycz-
ne, Informacja medyczna, Usługi fizjoterapii, Usługi elektro-
terapii dla fizjoterapii, Opieka zdrowotna w zakresie masaży 
terapeutycznych, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki 
korekcyjnej, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, Usługi informacji medycznej, 
Usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, 
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi dorad-
cze związane z usługami medycznymi, Opieka medyczna 
i zdrowotna, Badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, Badanie sprawności fizycznej, Usługi w zakresie 
medycyny sportowej, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Osteopatia, Masaże, Opieka zdrowotna związana 
z osteopatią.

(210) 546837 (220) 2022 09 02
(731) KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILABI FACE LIFTING

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 5 Wypełnienia skóry do wstrzykiwania.

(210) 546842 (220) 2022 09 05
(731) ZAWADZKI TOMASZ PIEROGARNIA, Stare Babice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEROGARNIA u KROKODYLA

(531) 03.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Usługi barów i restauracji, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach.
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(210) 546849 (220) 2022 09 05
(731) REDER ANGELIKA PLEXIDO, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plexido

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 11 Lampki nocne, Lampki biurkowe, Lamp-
ki nocne [inne niż świeczki], Lampy LED, Lampy awaryjne, 
Lampy projekcyjne, Listwy świetlne LED, Oświetlenie LED, 
Lampki przenośne, Lampki z sylikonu, Miękkie lampki, Lam-
py świecowe, Sztuczne oświetlenie, Lampy zasilane energią 
słoneczną, Struny świateł, Elektryczne lampki nocne, Oświe-
tlenie dekoracyjne, Lampy.

(210) 546852 (220) 2022 09 05
(731) KROPKA BOŻENA, Kiczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 6 KROKÓW WYJŚCIA Z ALERGII

(531) 26.01.06, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Na-
uczanie w zakresie zdrowia, Prowadzenie edukacyjnych 
programów wspierających dla pracowników służby zdro-
wia, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, 
Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Udostępnianie 
informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawno-
ści fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, 
Usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, Usługi 
szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Organi-
zowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, 
Szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], Prowadzenie 
kursów internetowych w zakresie diet, Świadczenie usług 
edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie w zakresie diety 
[nie medyczne], Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Za-
pewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, 44 Do-
radztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo dotyczące 
opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], Dostar-
czanie informacji dotyczących zdrowia, Ochrona zdrowia, 
Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Profesjonalne do-
radztwo w zakresie zdrowia, Udzielanie informacji z zakresu 
ochrony zdrowia przez telefon, Usługi doradcze i informacyj-
ne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi 
oceny zdrowia, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, 
Doradztwo żywieniowe, Konsultacje z dziedziny żywienia, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Udzielanie in-

formacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowe-
go, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności 
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, 
Usługi doradcze w zakresie żywienia, Usługi doradztwa ży-
wieniowego, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo w zakresie 
diety i odżywiania się, Doradztwo w zakresie dietetyki i odży-
wiania, Planowanie i nadzorowanie diety, Planowanie i nad-
zorowanie diet odchudzających, Poradnictwo dietetyczne, 
Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Udzielanie infor-
macji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie 
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, 
Usługi dietetyków, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, 
Usługi doradcze związane z dietą, Usługi doradztwa diete-
tycznego [medyczne], Usługi świadczone przez dietetyków, 
Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej.

(210) 546859 (220) 2022 09 05
(731) BM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) blink mood
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 546863 (220) 2022 09 05
(731) TWARKOWSKA ALEKSANDRA MI CHIAMO, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MI CHIAMO
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Kurtki, Płaszcze, Koszule, 
Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Topy [odzież], Topy bez 
ramiączek, Narzutki na ramiona, Kamizelki, Sukienki dam-
skie, Spódnice, Bluzy dresowe, Spodnie, Spodnie dresowe, 
Szorty, Kombinezony, Legginsy, Blezery, Swetry, Piżamy, 
Bielizna, Kostiumy kąpielowe, Skarpetki, Apaszki [chustki], 
Akcesoria na szyję, Chusty [odzież], Czapki [nakrycia głowy], 
Kapelusze, Paski, Paski skórzane [odzież], Rękawiczki, Szale, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących 
towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, kurtki, płaszcze, koszule, bluzki, bluzki 
z krótkimi rękawami, topy jako odzież, topy bez ramiączek, 
narzutki na ramiona, kamizelki, sukienki, spódnice, bluzy 
dresowe, spodnie, spodnie dresowe, szorty, kombinezony, 
legginsy, blezery, swetry, piżamy, bielizna, kostiumy kąpielo-
we, skarpetki, apaszki jako chustki, akcesoria na szyję, chus-
ty jako odzież, czapki jako nakrycia głowy, kapelusze, paski, 
paski skórzane jako odzież, rękawiczki, szale, świece, ozdoby 
do włosów, torby, portfele.

(210) 546881 (220) 2022 09 06
(731) TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MEBLOPOL
(510), (511) 1 Kleje, Preparaty klejące, Kleje dla przemysłu, 
Preparaty klejące dla przemysłu, Kity, Wypełniacze i pasty 
przeznaczone dla przemysłu, Szpachlówki do stosowania 
w przemyśle, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pośrednictwem sieci Internet, w tym w sklepie 
online (w e-sklepie), następujących towarów: kleje, preparaty 
klejące, kleje dla przemysłu, preparaty klejące dla przemysłu, 
kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, szpa-
chlówki do stosowania w przemyśle, farby, lakiery, barwniki, 
rozpuszczalniki do farb, powłoki, lakiery i pokosty, rozcień-
czalniki do farb, preparaty zabezpieczające przed psuciem 
się drewna, oleje stosowane do obróbki drewna, preparaty 
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gruntujące (w postaci farb), barwniki do drewna, masy szpa-
chlowe do drewna, bejce, środki ścierne i polerskie, papier 
ścierny, czyściwa, środki czyszczące, zmywacze, zamki, meta-
lowe okucia do mebli, listwy metalowe, metalowe elementy 
złączne, urządzenia do obróbki drewna, piły o napędzie in-
nym niż ręczny, frezy do frezarek, wiertła do narzędzi ręcz-
nych, urządzenia i przyrządy ręczne do obróbki drewna, piły 
ręczne, narzędzia mechaniczne do obróbki drewna, narzę-
dzia dla przemysłu meblarskiego, narzędzia do frezowania, 
frezy [narzędzia], wiertła, dekoracyjne listwy niemetalowe, 
meblowe listwy niemetalowe, listwy z tworzywa sztuczne-
go do ochrony krawędzi mebli, listwy profilowe do mebli 
niemetalowe, okucia meblowe niemetalowe, niemetalowe 
elementy złączne, obrzeża meblowe.

(210) 546883 (220) 2022 09 06
(731) NOHO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOHO Logistics

(531) 17.02.25, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi konsultacyjne dotyczące magazyno-
wania, Usługi doradcze w zakresie magazynowania towa-
rów, Wynajmowanie miejsc do magazynowania, Wynajem 
przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazyno-
wania i transportu, Magazynowanie, Dzierżawa magazynów, 
Wynajmowanie magazynów, Wynajem magazynów, Wyna-
jem przestrzeni magazynowej, Wynajem segmentów maga-
zynowych, Usługi magazynowe.

(210) 546884 (220) 2022 09 06
(731) NOHO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOHO Investment

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie projektów budowlanych, 36 Finansowanie projektów 
budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie projektów, Finansowanie projektów rozwojo-
wych, Przygotowywanie raportów finansowych związanych 
z finansowaniem projektów budowlanych, Usługi doradz-
twa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz 
projektów z zakresu infrastruktury, Pośrednictwo w obro-
cie nieruchomościami, Wycena finansowa [ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości], 37 Budowanie nieruchomości, 
Budowanie domów, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór budowlany, 
Budownictwo, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Plano-
wanie budowy nieruchomości, Planowanie i projektowanie 
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projek-
towanie kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszka-

niowych, Planowanie projektów technicznych, Planowanie 
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, Planowanie 
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie 
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
biur, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne [pro-
jektowanie] wnętrz, Planowanie [projektowanie] restauracji, 
Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrze-
wania, Projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projekto-
wanie urbanistyczne, Usługi inżynieryjne.

(210) 546885 (220) 2022 09 06
(731) NOHO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

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

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

(210) 546886 (220) 2022 09 05
(731) ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA AKCYJNA, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R

(531) 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 6 Akcesoria metalowe do szyn szafy, Architekto-
niczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszla-
chetnych i ich stopów, Metalowe wsporniki do półek, Me-
talowe witryny sklepowe, Metalowe ramy regałów [inne niż 
meble], Metalowe wsporniki do półek [inne niż części mebli], 
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Drabiny i rusztowania, z metalu, Konstrukcje budowlane z me-
talu, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkielety 
ramowe -) [budownictwo], Magazyny metalowe, Modułowe, 
prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, Modułowe 
przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], Modułowe 
konstrukcje metalowe, Półki metalowe [konstrukcje], Pre-
fabrykowane konstrukcje metalowe , 37 Usługi doradztwa 
w zakresie budowy budynków, Budowa konstrukcji stalowych 
na budynki, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa 
stoisk i sklepów targowych, Budowa stoisk na targach handlo-
wych i wystawach, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, 
Udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków, 
39 Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Magazynowanie, 
Magazynowanie towarów, Magazynowanie towarów han-
dlowych, Świadczenie usług magazynowania i udostępnianie 
sprzętu i obiektów magazynowych, Transport i składowanie, 
Składowanie towarów w magazynach, Składowanie towarów, 
Składowanie towarów w transporcie, Przewożenie i dostar-
czanie towarów, Organizacja transportu powietrznego, mor-
skiego i lądowego, Organizowanie i świadczenie usług trans-
portowych drogą lądową, morską i powietrzną, Informacja 
o transporcie, Profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, 
Udzielanie porad związanych z usługami spedycyjnymi, Usłu-
gi informacyjne w zakresie przewozu ładunku, Usługi informa-
cyjne związane z metodami transportu, Usługi informacyjne 
związane z transportem towarów, Wynajem przestrzeni, struk-
tur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, 
Dzierżawa magazynów, Wynajem miejsc magazynowych, 
Wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, Wynajem 
kontenerów do magazynowania i składowania, Wypożycza-
nie regałów paletowych, Wypożyczanie środków transportu, 
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowa-
niem, 40 Wynajmowanie sprzętu maszynowego do montażu, 
42 Analizy wykonalności projektu, Badania dotyczące projek-
towania, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, 
Planowanie projektu, Planowanie [projektowanie] budynków, 
Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków, Projek-
towanie systemów składowania, Projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, Projektowanie wnętrz budynków, Pro-
jektowanie techniczne i doradztwo, Usługi doradcze związa-
ne z projektowaniem budynków, Usługi doradcze w zakresie 
projektowania, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania 
wnętrz, Usługi projektowania na zamówienie, Projektowanie 
konstrukcji, Projektowanie mebli, Projektowanie i opracowy-
wanie nowych technologii na rzecz osób trzecich .

(210) 546888 (220) 2022 09 06
(731) PACZKA PAULA DOOGNESS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Food Lovers

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Karma dla gryzoni, Karma dla kotów, Karma 
dla królików, Karma dla papug, Karma dla psów, Karma dla 
ptaków, Karma dla zwierząt domowych, Artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla psów, 

Artykuły spożywcze dla szczeniąt, Ciasteczka zbożowe 
dla zwierząt, Ciastka dla szczeniaków, Jadalne kości i kost-
ki do żucia dla zwierząt domowych, Jadalne przysmaki dla 
zwierząt domowych, Karmy w puszce przeznaczone dla 
kotów, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Mielone 
produkty spożywcze dla zwierząt, Mleko do stosowania jako 
karma dla zwierząt, Mleko w proszku dla zwierząt, Napoje dla 
zwierząt, Pokarm dla chomików, Pokarm dla zwierząt domo-
wych, Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, 
Preparaty spożywcze dla zwierząt, Preparaty spożywcze dla 
psów, Przysmaki dla psów [jadalne], Przysmaki dla kotów [ja-
dalne], Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt.

(210) 546889 (220) 2022 09 05
(731) MAZIEWSKI KRZYSZTOF, Bronisławów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANDOMIERSKA Grupa Motocyklowa TSA since 2015

(531) 03.07.17, 26.05.16, 26.05.17, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13, 
18.01.05, 18.01.07

(510), (511) 41 Organizowanie rajdów motocyklowych.

(210) 546896 (220) 2022 09 06
(731) TOTALMONEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Totalmoney.pl
(510), (511) 35 Udostępnianie miejsca na stronach interne-
towych na reklamę towarów i usług, Informacja marketingo-
wa, 36 Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednic-
two w zakresie kredytów hipotecznych, 41 Publikacja treści 
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej.

(210) 546898 (220) 2022 09 06
(731) KLAJA JEREMIASZ, Mosty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALZATI

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, 40 Pa-
lenie i przetwarzanie kawy.

(210) 546904 (220) 2022 09 06
(731) ANTONIAK PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TechMarketers
(510), (511) 9 Oprogramowanie do aplikacji i serwerów in-
ternetowych, Oprogramowanie do opracowywania stron 
internetowych, Oprogramowanie dla serwerów interneto-
wych, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Opro-
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gramowanie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, 
Oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach 
internetowych, Oprogramowanie do projektowania reklam 
online na stronach internetowych, Oprogramowanie do wy-
najmowania przestrzeni reklamowej na stronach interneto-
wych, Oprogramowanie do zarządzania zawartością serwi-
sów internetowych [WCM], Oprogramowanie komputerowe 
do opracowywania dynamicznych witryn internetowych, 
Oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek interne-
towych, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i pro-
jektowania stron internetowych, Oprogramowanie marke-
tingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie marketingowe 
do wyszukiwania dla osób trzecich, Oprogramowanie 
do optymalizacji kampanii PPC [Pay Per Click], Oprogramo-
wanie komputerowe do handlu elektronicznego, Oprogra-
mowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicz-
nych, Oprogramowanie do oceny zachowania klientów 
w sklepach online, Oprogramowanie do prowadzenia sklepu 
online, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi re-
klamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, 
Agencja public relations, Aktualizowanie informacji reklamo-
wych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru rekla-
my, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analizy 
odbioru reklamy, Analiza świadomości społecznej w dziedzi-
nie reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Administrowanie 
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, Administrowanie konkur-
sami w celach reklamowych, Administrowanie dotyczące 
marketingu, Usługi public relations, Oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Udostępnianie powierzchni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów, Usługi komunikacji kor-
poracyjnej, Usługi relacji z mediami, Usługi biura prasowego, 
Usługi doradztwa w zakresie public relations, Doradztwo 
w zakresie public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie 
public relations, Badania w zakresie public relations, Prowa-
dzenie badań w dziedzinie public relations, Pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public 
relations, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradz-
two biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Do-
radztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo dotyczące 
reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące zarządzania mar-
ketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 
Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Do-
radztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych 
konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycz-
nych, jakościowych i ilościowych, Doradztwo w zakresie ana-
lizy zachowań zakupowych konsumentów, Doradztwo w za-
kresie demografii do celów marketingowych, Doradztwo 
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie 
marketingu produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie 
marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Do-
radztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradz-
two w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Doradz-
two w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie 
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego, Konsultacje dotyczące optymalizacji wy-
szukiwarek, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej 

dotyczące reklamy, Konsultacje w zakresie promocji działal-
ności gospodarczej, Konsultacje związane z organizacją kam-
panii promocyjnych na rzecz firm, Organizacja promocji przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Pomoc w zakresie marke-
tingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Pora-
dy w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketin-
gu, Porady w zakresie marketingu, Promocja towarów i usług 
poprzez sponsorowanie, Świadczenie doradczych usług 
marketingowych dla producentów, Usługi doradcze doty-
czące promocji sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące rekla-
my, promocji i marketingu, Usługi doradcze dotyczące rekla-
my, Usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, 
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze 
w zakresie marketingu afiliacyjnego, Usługi doradztwa w za-
kresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketin-
gu, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobior-
ców, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania fun-
duszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpo-
średniego, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania fun-
duszy, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi kon-
sultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, 
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, 
Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Wsparcie w dziedzinie 
promocji biznesu, Udostępnianie i wynajem przestrzeni re-
klamowej w Internecie, Wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wy-
najem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 
Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo 
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marke-
tingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarcza-
nie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Do-
starczanie informacji na temat reklamy, Działalność reklamo-
wa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i tele-
fonicznych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, 
Kampanie marketingowe, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja 
marketingowa, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, 
Kompilacja reklam, Marketing afiliacyjny, Marketing cyfrowy, 
Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marke-
ting internetowy, Marketing opierający się na współpracy 
z influencerem [Influencer marketing], Marketing ukierunko-
wany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Negocjo-
wanie kontraktów reklamowych, Kompilacja ogłoszeń rekla-
mowych do wykorzystania w formie stron internetowych, 
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymali-
zacja stron internetowych, Organizacja subskrypcji usług in-
ternetowych, Organizowanie aukcji internetowych, Promo-
cja online sieci komputerowych i stron internetowych, Pro-
mocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem reklam na stronach internetowych, Reklama bizneso-
wych stron internetowych, Rozpowszechnianie reklam 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na rekla-
mę towarów i usług, Udostępnianie katalogów witryn inter-
netowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biz-
nesowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszu-
kiwarek internetowych, Zestawianie reklam w celu wykorzy-
stania ich na stronach internetowych, Analiza trendów mar-
ketingowych, Analiza w zakresie marketingu, Analizy w za-
kresie marketingu, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
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marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Rozwój kampanii promocyj-
nych dla przedsiębiorstw, Przygotowywanie kampanii rekla-
mowych, Reklama online poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, Reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Reklama towarów i usług sprzedawców online za po-
średnictwem przewodnika online do przeszukiwania, Rekla-
my online, Świadczenie usług porównania cen online, Usługi 
reklamowe i marketingowe online, Usługi przetwarzania da-
nych online, Usługi dopasowywania w ramach sieci reklamo-
wej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między re-
klamodawcami a właścicielami stron internetowych, Rekla-
ma banerowa, Reklama i marketing, Reklama i usługi rekla-
mowe, Analityka internetowa, Pozycjonowanie stron inter-
netowych, Reklama video, Reklama w wyszukiwarkach,  
E-mail marketing, Marketing automation, 38 Elektroniczna 
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, 
pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, 
Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów roz-
mów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, 
Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy 
internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], Usługi 
w zakresie konferencji internetowych, Zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu 
do stron internetowych lub wszelkich innych sieci komunika-
cyjnych, Zapewnianie dostępu do internetowych linii czato-
wych, Usługi w zakresie przekierowywania do stron interne-
towych, 41 Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strate-
gicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem 
i biznesem, Organizowanie konferencji związanych z rekla-
mą, Organizowanie seminariów związanych z reklamą, 
42 Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo w pro-
jektowaniu stron internetowych, Aktualizowanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie projekto-
wania stron internetowych, Doradztwo w zakresie projekto-
wania stron głównych i stron internetowych, Doradztwo 
związane z tworzeniem stron głównych i stron interneto-
wych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem 
stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo 
związane z tworzeniem i projektowaniem stron interneto-
wych, Programowanie oprogramowania do importowania 
danych i zarządzania nimi, Programowanie oprogramowania 
do platform internetowych, Programowanie oprogramowa-
nia do zarządzania bazami danych, Programowanie oprogra-
mowania do reklamy online, Programowanie komputerowe 
do przetwarzania danych, Programowanie komputerowe 
w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, 
Programowanie stron internetowych, Projektowanie, two-
rzenie i programowanie stron internetowych, Planowanie, 
projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz 
osób trzecich, Przechowywanie danych online.

(210) 546906 (220) 2022 09 06
(731) WASILEWSKA ANNA, Czersk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIA WARSAW

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Body [odzież], Chusty [odzież], Dolne czę-
ści ubrań [odzież], Golfy [odzież], Kaptury [odzież], Kombi-
nezony [odzież], Komplety do biegania [odzież], Komplety 
do joggingu [odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, 
Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki [odzież], Kurtki pikowa-
ne [odzież], Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla 

chłopców, Odzież dla małych dzieci, Odzież do biegania, 
Odzież do spania, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież 
dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież jedwabna, Odzież 
kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież wełniana, 
Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla 
dziewcząt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia 
dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Okrycia wierzch-
nie [odzież], Opaski na głowę [odzież], Pikowane kurtki 
[odzież], Swetry [odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Topy 
[odzież], 35 Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej odzieży.

(210) 546907 (220) 2022 09 06
(731) WASILEWSKA ANNA, Czersk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIA WARSAW

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Body [odzież], Chusty [odzież], Dolne czę-
ści ubrań [odzież], Golfy [odzież], Kaptury [odzież], Kombi-
nezony [odzież], Komplety do biegania [odzież], Komplety 
do joggingu [odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, 
Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki [odzież], Kurtki pikowa-
ne [odzież], Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla 
chłopców, Odzież dla małych dzieci, Odzież do biegania, 
Odzież do spania, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież 
dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież jedwabna, Odzież 
kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież wełniana, 
Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla 
dziewcząt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia 
dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Okrycia wierzch-
nie [odzież], Opaski na głowę [odzież], Pikowane kurtki 
[odzież], Swetry [odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Topy 
[odzież], 35 Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej odzieży.

(210) 546908 (220) 2022 09 06
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA, 

Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) Multiwall
(510), (511) 9 Puszki elektroinstalacyjne, Puszki do połączeń 
elektrycznych, Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki elek-
tryczne, Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Puszki wypu-
stowe energii elektrycznej.

(210) 546922 (220) 2022 09 06
(731) CECH FANTASTYKI SKIERCON, Skierniewice
(540) (znak słowny)
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(540) SkierCon
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja im-
prez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja zawodów 
w grach elektronicznych, Organizacja występów rozrywko-
wych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Administrowanie [organizacja] konkursami, Ad-
ministrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Orga-
nizowanie konkursów w celach kulturalnych, Organizowanie 
konkursów artystycznych.

(210) 546925 (220) 2022 09 07
(731) TREPKA ADAM, Chęciny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KKM KLUB KARATE MORAWICA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.14, 02.01.16
(510), (511) 41 Usługi klubów sportowych, Nauka karate.

(210) 546926 (220) 2022 09 06
(731) FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.03, 26.03.01, 26.04.02, 
26.13.25

(510), (511) 35 Usługi promocyjne i reklamowe, 36 Pomoc 
finansowa, Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiór-
ki funduszy na cele charytatywne, Organizowanie działań 
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 
Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą 
imprez rozrywkowych, Usługi gromadzenia funduszy na cele 
charytatywne dla dzieci potrzebujących, Inwestowanie fun-
duszy na cele charytatywne, Udzielanie informacji związa-
nych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Organi-
zowanie funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, Usługi w zakresie pozyskiwania fundu-
szy, 41 Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, 
Edukacja, rozrywka, sport, Kultura fizyczna, Zajęcia w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia sportowe, Zajęcia sporto-
we i rekreacyjne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Warsztaty w celach 
edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, 44 Usługi 

charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, 
Usługi medyczne, Opieka medyczna i zdrowotna, Pomoc 
medyczna, Ochrona zdrowia, Usługi terapeutyczne, Terapia 
psychologiczna dla małych dzieci, Terapia zajęciowa i reha-
bilitacja, Rehabilitacja fizyczna, Fizjoterapia, Udostępnianie 
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabili-
tacji zdrowotnej, Ośrodki zdrowia.

(210) 546927 (220) 2022 09 06
(731) FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cemicus Ośrodek Rehabilitacji

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.03, 26.03.01, 26.04.02, 
26.13.25

(510), (511) 44 Usługi charytatywne, mianowicie świadcze-
nie usług medycznych, Usługi medyczne, Opieka medyczna 
i zdrowotna, Pomoc medyczna, Ochrona zdrowia, Usługi te-
rapeutyczne, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Tera-
pia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilitacja fizyczna, Fizjotera-
pia, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, Ośrodki zdrowia.

(210) 546928 (220) 2022 09 06
(731) FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biomicus Ośrodek Rehabilitacji

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.03, 26.03.01, 26.04.02, 
26.13.25

(510), (511) 44 Usługi charytatywne, mianowicie świadcze-
nie usług medycznych, Usługi medyczne, Opieka medyczna 
i zdrowotna, Pomoc medyczna, Ochrona zdrowia, Usługi te-
rapeutyczne, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Tera-
pia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilitacja fizyczna, Fizjotera-
pia, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, Ośrodki zdrowia.

(210) 546929 (220) 2022 09 06
(731) FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amicus Ośrodek Rehabilitacji

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.03.07, 26.04.04, 26.07.25
(510), (511) 44 Usługi charytatywne, mianowicie świadcze-
nie usług medycznych, Usługi medyczne, Opieka medyczna 
i zdrowotna, Pomoc medyczna, Ochrona zdrowia, Usługi te-
rapeutyczne, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Tera-
pia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilitacja fizyczna, Fizjotera-
pia, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, Ośrodki zdrowia.
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(210) 546937 (220) 2022 09 06
(731) HIRSCH PRZEMYSŁAW SKYSCRAPER, Orle
(540) (znak słowny)
(540) 4 Gardens
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej.

(210) 546938 (220) 2022 09 06
(731) KŁOPOTEK MICHAŁ LEGAL KANCELARIA PRAWNA, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGAL Kancelaria Prawna Michał Kłopotek

(531) 26.11.03, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne w za-
kresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Usługi ad-
wokackie, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Do-
radztwo w zakresie własności intelektualnej, Usługi w zakre-
sie monitorowania prawnego.

(210) 546945 (220) 2022 09 07
(731) CHUDZIŃSKI MICHAŁ QUALITY MASTER, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WYDAWNICTWO NIEBIESKIE
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Usługi w za-
kresie tłumaczeń pisemnych, Pisanie scenariuszy do celów 
innych niż reklamowe, Pisanie scenariuszy, Pisanie przemó-
wień politycznych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne 
usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Multime-
dialne wydania magazynów, Korekta rękopisów, Multime-
dialne wydania czasopism, Multimedialne wydania gazet, 
Konsultacje edytorskie, Komputerowy skład drukarski [DTP], 
Dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, Edycja druków za-
wierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamo-
wych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji [micro-publishing], Komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Tłuma-
czenie języka migowego, Organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyj-
ne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
Usługi w zakresie gier wideo, Usługi w zakresie przedstawień 
na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami 
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Biblioteka [wypoży-
czalnia książek], Biblioteki, Doradztwo w zakresie planowania 
imprez specjalnych, Doradztwo w zakresie planowania przy-
jęć, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie infor-
macji dotyczących książek, Dystrybucja filmów, Fotoreporta-
że, Imprezy kulturalne, Impresariat teatralny, Impresariat arty-
styczny, Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Infor-

macja o wypoczynku, Informacje dotyczące działalności 
kulturalnej, Kina, Nauczanie i szkolenia, Kształcenie i szkole-
nia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Nauczanie indywidualne, 
Obsługa bibliotek, Obsługa gości na imprezach rozrywko-
wych, Obsługa studia filmowego, Organizacja aktywności 
kulturalnych na obozach letnich, Organizacja aktywności 
edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności 
sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji na obo-
zach letnich, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja i przepro-
wadzanie konkursów piękności, Organizacja imprez rozryw-
kowych typu cosplay, Organizacja przyjęć, Organizacja webi-
nariów, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związa-
nych z filmami wideo, Organizowanie ceremonii wręczania 
nagród związanych z telewizją, Organizowanie ceremonii 
wręczania nagród związanych z filmem, Organizowanie fe-
stiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekre-
acyjnych, Organizowanie gal, Organizowanie festynów w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach rekre-
acyjnych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, 
Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizo-
wanie gier z udziałem publiczności, Organizowanie konkur-
sów, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizo-
wanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sporto-
wych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kul-
turalnych, Prezentacja filmów, Prezentacja dzieł teatralnych, 
Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów tele-
wizyjnych i radiowych, Produkcja programów radiowych lub 
programów telewizyjnych, Prowadzenie festiwali filmowych, 
Prowadzenie imprez kulturalnych, Przedstawianie filmów, 
Przygotowywanie napisów do filmów, Publikacja map geo-
graficznych, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Roz-
rywka teatralna, Studia filmowe, Sport i fitness, Sporządzanie 
napisów [np. do filmów], Udostępnianie bajek dla dzieci 
przez telefon, Udostępnianie filmów i programów telewizyj-
nych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, 
Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do po-
brania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą  
[pay-per-view], Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udo-
stępnianie informacji dotyczących filmów, Udzielanie infor-
macji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, 
Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środ-
ków elektronicznych, Udzielanie informacji, komentarzy i ar-
tykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, Usługi bibliotek [wypożyczanie książek], Usługi 
biblioteczne, Usługi dziennikarskie, Usługi dziennikarzy fre-
elancerów, Usługi pokazów filmowych, Usługi świadczone 
przez biblioteki, Usługi szkół [edukacja], Usługi wideobiblio-
teki, Warsztaty w celach kulturalnych, Wypożyczanie książek 
z bibliotek, Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], Pisanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług 
teletekstu, Publikacja drukowanych książek telefonicznych, 
Publikacja czasopism, Publikacja broszur, Programowanie 
serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Publi-
kacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja 
gazet elektronicznych online, Publikacja i redagowanie ksią-
żek, Publikacja podręczników użytkownika, Publikacja multi-
medialna materiałów drukowanych, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, Publikacja książek i cza-
sopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja 
kalendarzy, Publikacja kalendarzy imprez, Publikacja i reda-
gowanie materiałów drukowanych, Publikacja i wydawanie 
prac naukowych związanych z technologią medyczną, Publi-
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kacja prac naukowych, Publikacja recenzji online w dziedzi-
nie rozrywki, Publikacja tekstów w postaci nośników elektro-
nicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikacja 
wyników badań klinicznych, Publikowania broszur, Publiko-
wanie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie 
czasopism, Publikowanie czasopism internetowych, Publiko-
wanie czasopism elektronicznych, Publikowanie dokumen-
tów, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w In-
ternecie, Publikowanie czasopism, książek i podręczników 
z dziedziny medycyny, Publikowanie dokumentów z dziedzi-
ny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, 
również w formie elektronicznej, innych niż do celów rekla-
mowych, Publikowanie druków w formie elektronicznej 
w Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej, 
Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publi-
kowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publiko-
wanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie 
elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, Publikowanie gazet, periodyków, 
katalogów i broszur, Publikowanie gazety dla klientów w In-
ternecie, Publikowanie katalogów dotyczących turystyki, Pu-
blikowanie katalogów dotyczących podróży, Publikowanie 
książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie ksią-
żek dotyczących ligi rugby, Publikowanie książek edukacyj-
nych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych onli-
ne, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie książek in-
struktażowych, Publikowanie książek, magazynów, almana-
chów i czasopism, Publikowanie książek z nutowym zapisem 
muzyki, Publikowanie książek związanych z technologią in-
formacyjną, Publikowanie książek związanych z programami 
telewizyjnymi, Publikowanie książek związanych z rozrywką, 
Publikowanie literatury instruktażowej, Publikowanie maga-
zynów konsumenckich, Publikowanie materiałów drukowa-
nych dotyczących rybek domowych, Publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie ma-
teriałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, 
Publikowanie materiałów drukowanych związanych z fran-
cuskimi winami, Publikowanie materiałów drukowanych do-
tyczących praw własności intelektualnej, Publikowanie ma-
teriałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowa-
nie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie 
elektronicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych 
online, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub 
optycznych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne 
magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multimedialne 
książek, Publikowanie multimediów, Publikowanie nauko-
wych czasopism informacyjnych, Publikowanie nut, Publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publiko-
wanie opowiadań, Publikowanie piosenek, Publikowanie 
plakatów, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publi-
kowanie podręczników, Publikowanie podręczników doty-
czących zarządzania biznesowego, Publikowanie prac na-
ukowych związanych z technologią medyczną, Publikowa-
nie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów 
miast online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, 
Publikowanie recenzji, Publikowanie roczników [kronik szkol-
nych], Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Pu-
blikowanie słów piosenek w postaci arkuszy, Publikowanie 
słów piosenek w postaci książek, Publikowanie tekstów, Pu-
blikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty 

reklamowe, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowa-
nie tekstów muzycznych, Publikowanie tekstów w postaci 
płyt CD-ROM, Publikowanie ulotek, Publikowanie wyników 
prób klinicznych dotyczących preparatów farmaceutycz-
nych, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), 
Redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie tekstów pisa-
nych, innych niż reklamowe, Sprawozdania wiadomości, 
Świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, Trans-
krypcja muzyki na rzecz osób trzecich, Tworzenie [opraco-
wywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie biuletynów 
online w dziedzinie rozrywki sportowej, Udostępnianie cza-
sopisma online obejmującego informacje w dziedzinie gier 
komputerowych, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Udostępnianie komiksów online, nie do pobrania, 
Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej 
nie do pobrania, Udostępnianie on-line komiksów i powieści 
graficznych nie do pobrania, Udostępnianie podręcznych 
księgozbiorów literatury i archiwów dokumentacyjnych, 
Udostępnianie powieści graficznych online, nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Udostępnianie publikacji online [nie do po-
brania], Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
związanych z nauką języków, nie do pobrania, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, Udostępnianie z globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi 
agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadaw-
czej, Usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku 
stacji, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Usługi kali-
grafii, Usługi klubów książki udzielających informacji z zakre-
su książek, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, 
Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, Usługi 
konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, 
Usługi pisania blogów, Usługi pisania przemówień do celów 
niereklamowych, Usługi pisania tekstów, Usługi pisania tek-
stów na potrzeby niereklamowe, Usługi prezenterów telewi-
zyjnych i radiowych, Usługi programów informacyjnych dla 
radia lub telewizji, Usługi publikacji, Usługi publikacji multi-
medialnego oprogramowania rozrywkowego, Usługi publi-
kowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki mul-
timedialnej, Usługi reporterskie, Usługi świadczone przez 
agencje literackie, Usługi w zakresie opracowania graficzne-
go, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie publi-
kacji biuletynów, Usługi w zakresie publikacji przewodników, 
Usługi w zakresie publikacji map, Usługi w zakresie publikacji 
książek, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w za-
kresie transkrypcji muzyki, Usługi wydawania publikacji pe-
riodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamo-
we, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektro-
niczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów 
elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie utworów 
muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych 
książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze, z wy-
jątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze za pośrednic-
twem środków skomputeryzowanych, Usługi związane z pi-
saniem scenariuszy, Wydawanie audiobooków, Wydawanie 
biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism 
i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wyda-
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wanie katalogów, Wydawanie prospektów, Wydawanie prze-
wodników turystycznych, Wydawanie publikacji medycz-
nych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkow-
ników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 546971 (220) 2022 09 07
(731) MEDISENSONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SOREST
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy optyczne, Astrome-
tryczne urządzenia i przyrządy pomiarowe, Urządzenia 
i przyrządy do kontroli, Elektroniczne urządzenia i przyrzą-
dy instruktażowe i dydaktyczne, Mechaniczne urządzenia 
do ratowania życia, Urządzenia i przyrządy radiowe, Urządze-
nia i przyrządy laboratoryjne, Urządzenia i przyrządy nauko-
we, Urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, Urządzenia 
i przyrządy testujące, Urządzenia i przyrządy do mikroskopii, 
Urządzenia i przyrządy do ratownictwa, Urządzenia i przyrzą-
dy do nauczania, Urządzenia i przyrządy do fizyki, Urządzenia 
i przyrządy kodujące i dekodujące, Urządzenia i przyrządy 
szkoleniowe i dydaktyczne, Przyrządy i urządzenia do ba-
dania materiałów, Urządzenia i przyrządy do jonowej mikro-
skopii skaningowej, Urządzenia i przyrządy do regulacji dys-
trybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do mi-
kroskopii skaningowej z wykorzystaniem przewodzenia 
jonowego, 10 Przyrządy i przybory dentystyczne, Przyrządy 
sercowo-naczyniowe, Przyrządy do zszywania, Urządzenia 
i przyrządy dentystyczne, Urządzenia i przyrządy urologicz-
ne, Urządzenia i przyrządy weterynaryjne, Przyrządy i urzą-
dzenia do terapii radioizotopowej, Urządzenia i przyrządy 
medyczne związane z reaktywnością neurowegetatywną, 
Urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlęta-
mi, Lasery medyczne, Implanty medyczne, Sondy medyczne, 
Ultradźwiękowa aparatura medyczna, Sztywne endoskopy 
medyczne, Elastyczne endoskopy medyczne, Pneumatycz-
ne przyrządy medyczne, Elektroniczne przyrządy medyczne, 
Retraktory [instrumenty medyczne], Elektromagnetyczne 
urządzenia medyczne, Laparoskopy medyczne i chirurgicz-
ne, Medyczne przetworniki ciśnienia tętna, Instrumenty me-
dyczne zawierające laser, Medyczne urządzenia emitujące 
promieniowanie, Tomografy do celów medycznych, Skane-
ry do użytku medycznego, Chromatografy do użytku me-
dycznego, Elektrody do użytku medycznego, Przyrządy la-
serowe do użytku medycznego, Sondy badawcze do celów 
medycznych, Instalacje laserowe do użytku medycznego, 
Instrumenty światłowodowe do celów medycznych, Czuj-
niki precyzyjne do użytku medycznego, Urządzenia teleme-
tryczne do celów medycznych, Analizatory rentgenowskie 
do użytku medycznego, Skanery optyczne do badań me-
dycznych, Urządzenia radiologiczne do celów medycznych, 
Czujniki ultradźwiękowe do użytku medycznego, Aparatura 
elektroniczna do użytku medycznego, Przyrządy medycz-
ne do rejestracji czynności serca, Elektroniczne stymulatory 
mięśni do celów medycznych, Elektroniczne stymulatory 
nerwów do celów medycznych, Przyrządy medyczne do za-
stosowania na ciałach ludzi, Urządzenia do monitorowania 
ciśnienia do użytku medycznego, Urządzenia medyczne 
do mierzenia poziomu glukozy we krwi, Przyrządy medycz-
ne, mianowicie implanty wewnątrznaczyniowe z materiałów 
sztucznych, Źródła pola magnetycznego do użytku w lecze-
niu medycznym, Źródła pola ultradźwiękowego do użytku 
w diagnostyce medycznej, Generatory wysokiej częstotliwo-
ści do użytku w leczeniu medycznym, Źródła pola magne-

tycznego do użytku w diagnostyce medycznej, Materace 
dmuchane do celów medycznych, Materace do celów me-
dycznych, Materace do wózków szpitalnych dla pacjentów, 
Materace nadmuchiwane do celów medycznych, Materace 
nadmuchiwane do celów ortopedycznych, Materace orto-
pedyczne do użytku medycznego, Materace ortopedyczne 
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Materace położnicze, 
Materace powietrzne dla dzieci [do celów medycznych), Ma-
terace powietrzne dla niemowląt [do celów medycznych], 
Materace przeciw odleżynom, Materace przeciwodleżyno-
we, Materace zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, 
Ochraniacze na materace dla osób cierpiących na inkonty-
nencję, Segmentowe, nadmuchiwane, lecznicze materace 
o niskiej stratności powietrza, Urządzenia dentystyczne 
do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, 20 Materace, 
Materace dmuchane, Materace dmuchane, do celów nieme-
dycznych, Materace dmuchane, nie do celów medycznych, 
Materace [inne niż materace położnicze], Materace łóżkowe, 
Materace nadmuchiwane, inne niż do celów medycznych, 
Materace piankowe, Materace typu futon [inne niż matera-
ce położnicze], Materace wykonane z elastycznego drewna, 
Maty do drzemki [poduszki lub materace], Nakładki na ma-
terace, Nakładki wierzchnie na materace, Podstawy pod 
materace, Przenośne materace do użytku w samochodach, 
Sprężynowa podstawa materaca [box spring], Wierzchnie 
nakładki na materace, 44 Usługi medyczne, Badania me-
dyczne, Przeprowadzanie badań medycznych, Wydawanie 
raportów medycznych, Wynajem urządzeń medycznych, 
Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie in-
strumentów medycznych, Świadczenie usług medycznych, 
Opieka medyczna i zdrowotna, Przygotowywanie raportów 
dotyczących kwestii medycznych, Obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, Usługi doradcze do-
tyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi analiz 
medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi medycz-
ne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu 
sennego, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewo-
wych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego.

(210) 546981 (220) 2022 09 08
(731) DOTLINECODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DOTLINECODE
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych.

(210) 546986 (220) 2022 09 08
(731) SPOC SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOC

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 26.01.01, 
26.01.03

(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi w zakresie projektowania.
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(210) 546999 (220) 2022 09 08
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kryptoznaczek

(531) 22.01.05, 22.01.06, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.10, 
26.04.16, 26.04.17, 26.01.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 
20.05.21

(510), (511) 9 Znaki cyfrowe, optyczne czytniki znaków, 
chipy [układy scalone], karty inteligentne [karty z układem 
scalonym], kodowane karty magnetyczne, naklejki termo-
czułe, nie do użytku medycznego, skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], publikacje elektroniczne, Publi-
kacje w formie elektronicznej do pobrania, Publikacje elek-
troniczne do pobrania w postaci magazynów, Książki elek-
troniczne do pobrania, skanery 3 D, 16 Znaczki pocztowe, 
adresarki, bony wartościowe, etykiety z papieru lub kartonu, 
formularze [blankiety, druki], nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
biuletyny informacyjne, broszury, 35 Bezpośrednia reklama 
pocztowa, Gromadzenie danych, 36 Wycena znaczków, usłu-
gi finansowe pieniężne i bankowe, Wydawanie kart przed-
płaconych i bonów, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie 
finansowe, Usługi w zakresie wyceny finansowej, Pośrednic-
two w usługach finansowych, Wycena i obsługa roszczeń 
ubezpieczeniowych, 38 Transmisja plików cyfrowych, usłu-
gi, na które składa się nadawanie programów radiowych 
lub telewizyjnych, 39 Frankowanie przesyłek pocztowych, 
42 Udostępnianie informacji naukowych, Usługi tworzenia 
komputerowych programów multimedialnych zawierają-
cych informacje książkowe, artykuły, ulotki, czasopisma dla 
potrzeb edukacyjnych.

(210) 547014 (220) 2022 09 09
(731) CHOLEWIK MICHAŁ SUZUKI-SERWIS, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-SHOCK DAKAR 4x4 SUSPENSION SPECIALIST

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.21, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 
24.17.01

(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów, Amortyzato-
ry do zawieszeń pojazdów, Resory, sprężyny amortyzujące 
samochodowe.

(210) 547109 (220) 2022 09 13
(731) FUNDACJA IPOMOCNI.PL, Proszówki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipomocni.pl

(531) 02.09.01, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 36 Gromadzenie funduszy na cele charytatyw-
ne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, Gromadze-
nie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez roz-
rywkowych, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, 
Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek charytatywnych, 

Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie działań 
mających na celu zbieranie funduszy na cele biznesowe, 
Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie wydarzeń mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organi-
zowanie zbierania funduszy, Organizowanie akcji zbierania 
funduszy w celu wspomagania badań i procedur medycz-
nych na rzecz osób będących w potrzebie, Organizowanie 
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Pozyskiwa-
nie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Pozyskiwa-
nie funduszy na projekty humanitarne, Przydzielanie dotacji 
pieniężnych dla organizacji charytatywnych, Sponsorowanie 
działalności sportowej, Sponsorowanie i finansowanie pro-
gramów radiowych, Sponsorowanie i finansowanie progra-
mów telewizyjnych, Sponsorowanie finansowe, Zbiórki fun-
duszy i sponsorowanie finansowe, Gromadzenie funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie i finansowanie 
filmów, Sponsorowanie i patronat finansowy, Sponsorowa-
nie imprez kulturalnych, Udzielanie informacji związanych 
ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Usługi chary-
tatywne, mianowicie usługi finansowe, Usługi charytatywne 
w zakresie datków pieniężnych, Usługi filantropijne w zakre-
sie datków pieniężnych, Usługi finansowania w celu spon-
sorowania firm, Usługi funduszu dobroczynnego, Usługi 
gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci po-
trzebujących, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi 
zbierania funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem 
organizowania i prowadzenia gal, Zbieranie funduszy, Zbie-
ranie funduszy w celach finansowych, Zbiórka funduszy 
dobroczynnych jako środki ostrożności i zapobieganie kata-
strofom, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Sponsoro-
wanie działalności rozrywkowej, Sponsorowanie imprez te-
atralnych, Sponsorowanie imprez tanecznych, Pozyskiwanie 
finansowania dla filmów, Sponsorowanie imprez ze sztukami 
wizualnymi, Finansowe sponsorowanie działalności w zakre-
sie sportów elektronicznych, Usługi w zakresie sponsorin-
gu finansowego, Crowdfunding, Usługi zbierania funduszy 
za pośrednictwem strony internetowej do finansowania pu-
blicznego [crowdfunding], Oferowanie dotacji na projekty 
uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, 
Zbiórki funduszy na cele charytatywne.

(210) 547135 (220) 2022 09 13
(731) OLEŚ ŁUKASZ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) btla
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie biz-
nesowe, Oprogramowanie do przygotowywania zeznań 
podatkowych, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania 
danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, Administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organi-
zacja działalności gospodarczej, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two biznesowe, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakre-
sie reklamy, marketingu i promocji, Usługi public relations, 
Kampanie marketingowe, Reklama i usługi reklamowe, Ra-
chunkowość, księgowość i audyt, Usługi w zakresie księgo-
wości i rachunkowości, Doradztwo w zakresie działalności 
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gospodarczej dotyczące rachunkowości, Planowanie po-
datkowe [rachunkowość], Usługi konsultingowe w zakresie 
księgowości podatkowej, Audyt działalności gospodarczej, 
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące likwidacji przedsiębiorstw, Przygotowywanie ze-
znań podatkowych i doradztwo podatkowe, Wycena firm, 
Audyt przedsiębiorstw, Audyt finansowy, Usługi konsultin-
gowe dotyczące reklamy, Usługi konsultingowe związane 
z personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, 
Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Usługi w za-
kresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 
36 Usługi w zakresie wycen, Usługi w zakresie pozyskiwania 
funduszy, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Analizy 
finansowe, Doradztwo finansowe, Ocena i wycena podat-
kowa, Usługi konsultingu finansowego, Restrukturyzacja 
długów, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Doradztwo 
ubezpieczeniowe, 41 Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Organizacja webinariów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Or-
ganizowanie konferencji związanych z biznesem, Organizo-
wanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie 
zjazdów w celach biznesowych, Organizowanie zjazdów 
w celach edukacyjnych, Szkolenie w zakresie podatków, 
42 Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdraża-
nie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji da-
nych, usługi kodowania danych, Doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa internetowego, Doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Doradztwo związane z tworzeniem stron 
głównych i stron internetowych, Usługi doradcze i infor-
macyjne dotyczące programowania komputerów, Usługi 
doradztwa informatycznego, 45 Usługi prawne, Mediacje, 
Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Audyty zgodno-
ści z prawem, Doradztwo prawne, Doradztwo w sporach 
sądowych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi ad-
wokackie, Usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami 
ubezpieczeniowymi, Usługi prawne świadczone w związku 
z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z two-
rzeniem i rejestracją firm, Usługi radców prawnych, Usługi 
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi ar-
bitrażowe, Porady prawne i zastępstwo procesowe.

(210) 547136 (220) 2022 09 13
(731) OLEŚ ŁUKASZ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) btla

(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06, 29.01.07
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie bizneso-
we, Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatko-
wych, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia 
administracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zaso-
bami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Administrowanie 
i zarządzanie działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi 
doradcze i konsultacyjne, Negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, Opracowywanie strategii 
przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Usługi w zakresie strategii 
biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi 
public relations, Kampanie marketingowe, Reklama i usługi re-
klamowe, Rachunkowość, księgowość i audyt, Usługi w zakre-
sie księgowości i rachunkowości, Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Planowanie 
podatkowe [rachunkowość], Usługi konsultingowe w zakresie 
księgowości podatkowej, Audyt działalności gospodarczej, 
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące likwidacji przedsiębiorstw, Przygotowywanie zeznań 
podatkowych i doradztwo podatkowe, Wycena firm, Audyt 
przedsiębiorstw, Audyt finansowy, Usługi konsultingowe doty-
czące reklamy, Usługi konsultingowe związane z personelem, 
Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Prowadzenie księ-
gowości przedsiębiorstwa, Usługi w zakresie wywiadu gospo-
darczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie wywiadu rynkowego, 36 Usługi w zakresie wycen, 
Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, Usługi w zakresie do-
tacji finansowych, Analizy finansowe, Doradztwo finansowe, 
Ocena i wycena podatkowa, Usługi konsultingu finansowego, 
Restrukturyzacja długów, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, 
Doradztwo ubezpieczeniowe, 41 Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Organizacja webinariów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Organi-
zowanie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie zjazdów 
w celach biznesowych, Organizowanie zjazdów w celach 
edukacyjnych, Szkolenie w zakresie podatków, 42 Doradztwo, 
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyj-
nych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakresie 
kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo do-
tyczące bezpieczeństwa komputerowego, Usługi w zakresie 
technologii informacyjnych, Doradztwo związane z tworze-
niem stron głównych i stron internetowych, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące programowania komputerów, Usłu-
gi doradztwa informatycznego, 45 Usługi prawne, Mediacje, 
Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Audyty zgodności 
z prawem, Doradztwo prawne, Doradztwo w sporach sądo-
wych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi adwokackie, 
Usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpiecze-
niowymi, Usługi prawne świadczone w związku z procesami 
sądowymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestra-
cją firm, Usługi radców prawnych, Usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi w zakresie 
sporów sądowych, Usługi arbitrażowe, Porady prawne i za-
stępstwo procesowe.
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(210) 547180 (220) 2022 09 14
(731) OLEJNICZAK RAFAŁ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEGMENT MEMICZNY

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 41 Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, 
Edycja zdjęć, Montaż filmów, Montaż filmów fotograficz-
nych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż 
wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Na-
grywanie muzyki, Prezentacja nagrań wideo, Produkcja dzieł 
muzycznych w studio nagrań, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, Produkcja filmów w celach 
rozrywkowych, Produkcja filmów wideo, Produkcja gra-
ficznych fragmentów filmowych, Produkcja mikrofilmów, 
Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań audiowizualnych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań dźwię-
ku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, Produkcja nagrań 
muzycznych, Produkcja nagrań wideo, Produkcja prezenta-
cji audiowizualnych, Produkcja rozrywki audio, Produkcja 
wcześniej nagranych filmów wideo, Realizacja programów 
rozrywkowych na żywo, Realizacja rozrywki na żywo, Re-
alizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, Udo-
stępnianie multimedialnych programów rozrywkowych 
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, 
bezprzewodowych i online, Udostępnianie nagrań muzyki 
cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, Udostępnianie roz-
rywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Usłu-
gi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, Usługi 
w zakresie nagrań audio i wideo, Usługi w zakresie obróbki 
poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i fil-
mów, Usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, 
Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów 
wideo, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja 
konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizowanie gier i kon-
kursów, Organizowanie i prowadzenie konkursów [eduka-
cyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie 
gier, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Or-
ganizowanie konkursów w zakresie rozrywki, Organizowanie 
konkursów w celach rozrywkowych, Organizowanie konkur-
sów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizo-
wanie kwizów, Prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów 
wideo, Prowadzenie konkursów w Internecie, Prowadzenie 
kwizów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji elektronicznej, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja materiałów 
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 
Publikowanie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publiko-
wanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie 
multimediów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udo-
stępnianie komiksów online, nie do pobrania, Udostępnianie 
powieści graficznych online, nie do pobrania, Udostępnianie 
publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie publika-

cji elektronicznych, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Edukacja, rozrywka 
i sport, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywko-
wymi, Organizowanie występów komediowych, Produkcja 
programów komediowych, Usługi rozrywkowe na żywo.

(210) 547207 (220) 2022 09 15
(731) STEC RADOSŁAW BLISKIE POMOCE. EDUKACJA 

I TERAPIA, Godzięcin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLISKIE POMOCE

(531) 03.07.17, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, 44 Usługi psychologów, 
Usługi terapeutyczne.

(210) 547220 (220) 2022 09 15
(731) DĘBNY DANIEL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) adminhero
(510), (511) 42 Usługi w zakresie projektowania, Usługi pro-
jektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości.

(210) 547221 (220) 2022 09 15
(731) WIERSZYŁŁOWSKI HUBERT, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITWAY catering dietetyczny

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 
29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Usługi cateringu 
zewnętrznego, Restauracje oferujące dania na wynos, Re-
stauracje samoobsługowe.

(210) 547222 (220) 2022 09 15
(731) OPOLSKI WOJCIECH FHU OPOLANKA, Chełm
(540) (znak słowno-graficzny)



Nr  ZT39/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 69

(540) KABANOS KABANOSY TOMKA

(531) 09.01.07, 08.05.03, 08.07.25, 01.01.04, 26.13.25, 27.05.01, 
11.03.20, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Paczkowane mięso, 
Suszona kiełbasa, Suszone mięso wieprzowe, Mięso gotowe 
do spożycia, Mięso wędzone, Mięso liofilizowane.

(210) 547231 (220) 2022 09 15
(731) CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) capitea
(510), (511) 9 Karty debetowe kodowane magnetycznie, 
Karty kredytowe kodowane magnetycznie, Karty płatnicze 
kodowane magnetycznie, Karty obciążeniowe magnetycz-
ne, Zakodowane karty obciążeniowe, Karty bankowe [kodo-
wane lub magnetyczne], Karty kredytowe, Czytniki kart, Ma-
szyny do kodowania kart kredytowych [komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne], Peryferyjne urządzenia komputerowe, 
Urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych, Urządzenia 
do transmisji danych, Nośniki do przechowywania danych, 
Programy komputerowe, 35 Reklama, Zarządzanie w działal-
ności handlowej, Pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Biznesowe 
usługi doradcze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi do-
radcze dotyczące badań rynku, Usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej, Pośrednictwo w kontaktach han-
dlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, 
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, Organizowanie aukcji, Badanie rynku, Badanie 
działalności gospodarczej i rynku, Doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Badania i analizy 
rynkowe, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalno-
ści gospodarczej, Ekonomiczne prognozy, Prognozy i anali-
zy ekonomiczne, Audyt przedsiębiorstw, Audyt finansowy, 
Audyt działalności gospodarczej, Analizy i raporty staty-
styczne, Promocja sprzedaży, Usługi agencji reklamowych, 
Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi konsultin-
gowe związane z zarządzaniem, Doradztwo w dziedzinie 
public relations, Księgowość i rachunkowość, Archiwizacja 
dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], 
Usługi wprowadzania danych komputerowych, Doradztwo 
biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowa-
nia rozwoju, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, Doradztwo dotyczące działalności gospo-
darczej, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania 
personelem, 36 Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo 
reasekuracyjne, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Ubezpie-
czenia, Usługi bankowe i finansowe, Usługi finansowe i mo-
netarne, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
w zakresie ściągania długów, Ściąganie długów, Windykacja 

należności i odzyskiwanie długów, Usługi bankowe, Do-
radztwo finansowe, Usługi kredytowe, Usługi inwestycyjne, 
Fundusze inwestycyjne wzajemne, Fundusze emerytalne, 
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Usługi maklerskie, 
Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Obrót papierami war-
tościowymi, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Usługi maklerskie i pośrednictwo w obrocie papierami war-
tościowymi, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestowanie 
funduszy kapitałowych, Finansowanie pożyczek, Doradztwo 
finansowe dotyczące podatków, Wycena majątku, Doradz-
two inwestycyjne, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], 
Usługi depozytowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczenio-
we, Faktoring, Usługi finansowe świadczone przez telefon 
i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, Zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Usłu-
gi negocjacji w zakresie rozliczenia zobowiązań, 38 Usługi te-
lekomunikacyjne, Elektroniczne przesyłanie danych, Poczta 
elektroniczna, przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji 
drogą online, Przesyłanie informacji cyfrowych, Agencje in-
formacyjne, Usługi związane z portalami telekomunikacyjny-
mi, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, 
Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Interne-
cie, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem In-
ternetu, Elektroniczna transmisja wiadomości, danych i do-
kumentów, Komputerowa transmisja wiadomości, informa-
cji i obrazów, 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Usługi prawne, Usługi pomocy 
w sprawach spornych, Usługi arbitrażowe, Mediacja [usługi 
prawne], Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Po-
średnictwo w procedurach prawnych.

(210) 547232 (220) 2022 09 15
(731) CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CAPITEA

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.02
(510), (511) 9 Karty debetowe kodowane magnetycznie, 
Karty kredytowe kodowane magnetycznie, Karty płatnicze 
kodowane magnetycznie, Karty obciążeniowe magnetycz-
ne, Zakodowane karty obciążeniowe, Karty bankowe [kodo-
wane lub magnetyczne], Czytniki kart, Maszyny do kodowa-
nia kart kredytowych [komputerowe urządzenia peryferyjne], 
Peryferyjne urządzenia komputerowe, Urządzenia peryferyj-
ne do odtwarzania danych, Urządzenia do transmisji danych, 
Nośniki do przechowywania danych, Programy komputero-
we, Karty kredytowe, 35 Reklama, Zarządzanie w działalno-
ści handlowej, Pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Biznesowe 
usługi doradcze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi do-
radcze dotyczące badań rynku, Usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej, Pośrednictwo w kontaktach han-
dlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, 
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów 
handlowych, Organizowanie aukcji, Badanie rynku, Badanie 
działalności gospodarczej i rynku, Doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Badania i analizy 
rynkowe, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalno-
ści gospodarczej, Ekonomiczne prognozy, Prognozy i anali-
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zy ekonomiczne, Audyt przedsiębiorstw, Audyt finansowy, 
Audyt działalności gospodarczej, Analizy i raporty staty-
styczne, Promocja sprzedaży, Usługi agencji reklamowych, 
Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi konsultin-
gowe związane z zarządzaniem, Doradztwo w dziedzinie 
public relations, Księgowość i rachunkowość, Archiwizacja 
dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], 
Usługi wprowadzania danych komputerowych, Doradztwo 
biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowa-
nia rozwoju, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, Doradztwo dotyczące działalności gospo-
darczej, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania 
personelem, 36 Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo 
reasekuracyjne, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Ubezpie-
czenia, Usługi bankowe i finansowe, Usługi finansowe i mo-
netarne, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
w zakresie ściągania długów, Ściąganie długów, Windykacja 
należności i odzyskiwanie długów, Usługi bankowe, Do-
radztwo finansowe, Usługi kredytowe, Usługi inwestycyjne, 
Fundusze inwestycyjne wzajemne, Fundusze emerytalne, 
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Usługi maklerskie, 
Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Obrót papierami war-
tościowymi, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Usługi maklerskie i pośrednictwo w obrocie papierami war-
tościowymi, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestowanie 

funduszy kapitałowych, Finansowanie pożyczek, Doradztwo 
finansowe dotyczące podatków, Wycena majątku, Doradz-
two inwestycyjne, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], 
Usługi depozytowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczenio-
we, Faktoring, Usługi finansowe świadczone przez telefon 
i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, Zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Usłu-
gi negocjacji w zakresie rozliczenia zobowiązań, 38 Usługi te-
lekomunikacyjne, Elektroniczne przesyłanie danych, Poczta 
elektroniczna, przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji 
drogą online, Przesyłanie informacji cyfrowych, Agencje in-
formacyjne, Usługi związane z portalami telekomunikacyjny-
mi, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, 
Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Interne-
cie, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem In-
ternetu, Elektroniczna transmisja wiadomości, danych i do-
kumentów, Komputerowa transmisja wiadomości, informa-
cji i obrazów, 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Usługi prawne, Usługi pomocy 
w sprawach spornych, Usługi arbitrażowe, Mediacja [usługi 
prawne], Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Po-
średnictwo w procedurach prawnych.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 540116, 544950, 544960, 545767, 546172, 546173, 546881

2 540116, 544950

3 525818, 540116, 544352, 544354, 544356, 544357, 544358, 544674, 544675, 544676, 544677, 545594, 545728, 
545767, 545824, 546461, 546463, 546680, 546823

5 525818, 539985, 544960, 545260, 545261, 545447, 545656, 545767, 545865, 545866, 546070, 546264, 546444, 
546461, 546463, 546837

6 545459, 545955, 546275, 546817, 546886

7 538208

8 546451

9 544147, 544747, 544748, 544750, 544751, 544752, 544950, 545070, 545177, 545603, 545607, 545785, 546302, 
546451, 546461, 546743, 546767, 546769, 546771, 546774, 546776, 546800, 546818, 546830, 546831, 546904, 
546908, 546971, 546999, 547135, 547136, 547231, 547232

10 525818, 546463, 546971

11 508222, 543863, 543864, 543923, 546769, 546774, 546849

12 546709, 546724, 547014

14 546362, 546707, 546712, 546818

16 538935, 544147, 545177, 545770, 545955, 545956, 545957, 546046, 546241, 546302, 546376, 546457, 546459, 
546461, 546771, 546818, 546999

18 546461, 546782, 546818

19 538935, 545955, 545956, 545957, 546738, 546760

20 538935, 546046, 546715, 546724, 546783, 546971

21 544147, 546046, 546768

24 546461, 546724

25 544147, 545447, 545770, 546046, 546461, 546768, 546782, 546798, 546801, 546814, 546818, 546822, 546863, 
546906, 546907

28 545785, 546461, 546716, 546813

29 539985, 544745, 545748, 546523, 546789, 546790, 546791, 546799, 547222

30 543110, 543893, 544442, 546283, 546285, 546757

31 544745, 545260, 545261, 545694, 546527, 546888

32 544745, 545533, 545656, 545928, 546285, 546461

33 546140, 546285, 546461, 546859

35 538169, 538935, 541274, 541275, 541470, 542887, 543110, 543891, 544137, 544288, 544315, 544702, 544745, 
545032, 545301, 545531, 545594, 545603, 545607, 545748, 545767, 545770, 545785, 545939, 545955, 546046, 
546241, 546285, 546301, 546302, 546376, 546423, 546451, 546457, 546459, 546461, 546538, 546707, 546708, 
546712, 546715, 546716, 546760, 546767, 546768, 546771, 546782, 546784, 546785, 546798, 546800, 546801, 
546813, 546814, 546830, 546831, 546863, 546881, 546884, 546885, 546896, 546898, 546904, 546906, 546907, 
546926, 546937, 546981, 546999, 547135, 547136, 547231, 547232

36 541274, 541275, 541470, 544137, 545301, 545939, 546046, 546057, 546137, 546143, 546153, 546461, 546708, 
546767, 546784, 546785, 546884, 546885, 546896, 546926, 546999, 547109, 547135, 547136, 547231, 547232

37 532124, 543287, 544137, 545301, 545603, 545607, 546046, 546710, 546715, 546784, 546785, 546824, 546884, 
546885, 546886

38 538935, 545770, 546046, 546302, 546461, 546768, 546904, 546999, 547231, 547232
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39 538169, 543891, 544137, 546137, 546143, 546496, 546534, 546784, 546785, 546883, 546886, 546999

40 538935, 546140, 546461, 546496, 546886, 546898

41 541470, 542887, 543891, 544055, 544147, 544315, 545032, 545447, 545562, 545563, 545564, 545579, 545603, 
545607, 545770, 545939, 546046, 546241, 546285, 546302, 546376, 546457, 546459, 546461, 546716, 546768, 
546771, 546784, 546785, 546811, 546812, 546821, 546830, 546831, 546852, 546889, 546896, 546904, 546922, 
546925, 546926, 546945, 547135, 547136, 547180, 547207

42 538935, 541470, 543287, 544137, 545032, 545603, 545607, 546046, 546301, 546707, 546712, 546767, 546776, 
546884, 546885, 546886, 546904, 546981, 546986, 546999, 547135, 547136, 547220

43 532124, 542887, 543891, 543893, 544442, 545837, 545939, 546027, 546046, 546137, 546143, 546285, 546452, 
546708, 546709, 546784, 546785, 546842, 547221

44 538935, 543544, 544137, 545260, 545261, 546046, 546140, 546388, 546737, 546755, 546784, 546785, 546830, 
546831, 546852, 546926, 546927, 546928, 546929, 546971, 547207

45 539930, 544315, 545531, 546046, 546461, 546747, 546755, 546938, 547135, 547136, 547231, 547232



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

# ModaNaGin GINWEEK  
festiwal kultury ginu 542887

4 Gardens 546937

6 KROKÓW WYJŚCIA Z ALERGII 546852

AcsMaxima 546463

adminhero 547220

Akonda 538208

ALTERDOM 546710

ALZATI 546898

Amicus Ośrodek Rehabilitacji 546929

APTEO Altaminium 525818

AVAR 546715

B10 544137

Bandzior 545447

BAWERS 545579

BEER STATION PUB BS  
PREMIUM & CRAFT BEER 546285

Bella 545957

Bielmar Zawsze Smakuje! 546789

BIOFLUXITEN 546738

Biomicus Ośrodek Rehabilitacji 546928

blink mood 546859

BLISKIE POMOCE 547207

bonusavit 546264

btla 547135

btla 547136

BY THE WAY STORE 546798

By The Way Store 546801

C CAPITEA 547232

Cannaseo 03 545767

capitea 547231

CBD-Vitum 545656

Cemicus Ośrodek Rehabilitacji 546927

Chronsmarta 546800

CLAREN 546823

CondiTiOair 543923

CREATORIA 538935

DALARNA 545562

DEVENTE 545955

dimotely 544315

DOTLINECODE 546981

Drosed FESTIWAL SMAKÓW NUGGETSY  
Z PIERSI KURCZAKA Z SOSEM 545748

e 546769

e-CRUB Centralny Rejestr Osób  
Posiadających Uprawnienia Budowlane 545607

EDB Elektroniczny Dziennik Budowy 545603

elektrozel 546774

ERKA TRANS 546534

ERT GROUP 545070

Espanoleando con Doni 545177

eth warsaw 546771

Faktorzy SA 546057

Fit 4 Life 546070

Fithia 546791

FITWAY catering dietetyczny 547221

FIZJOKREATYWNI 546830

FIZJOKREATYWNI 546831

Flamingo Mask 545459

Flex-wood 546817

FLOWIS+ 546743

Folwark Jankowice  
Zamieszkaj przy parku 532124

Food Lovers 546888

FOX 546496

FRESH EVOKE 545728

Fryderyk Karzełek 544147

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą 546926

Fundacja Zerwane Więzi 546755

Galanty. 546046

Garda 546275

GARDIVOX FORTE 545866

GARDIVOX MAX 545865

GARUDA 546818

GENOMINVESTMENT 545301

GOLDEN SHOPS 545032

Hamburger na śniadanie 546302

HAPPY DOG Spa Dla Twojego Psa 546737

HARMOTI 546388

HASOR 544960

Hey Crypto 541470

HiWay 546822

HUBERT MACIĄG  
KANCELARIA ADWOKACKA 545531

I FEEL FOOD 545928

imidokal 546444

INFINITY MOUNTAIN RESORT 546708

Inter Grahen 546760

ipomocni.pl 547109
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IT’S ME Victoria Vynn MEGA BASE  
BEIGE HARD & LONG NAILS 544352

IT’S ME Victoria Vynn MEGA BASE  
CLEAR HARD & LONG NAILS  
VV VICTORIA VYNN SALON  
GEL POLISH BASE 544358

IT’S ME Victoria Vynn MEGA BASE  
CLEAR HARD & LONG NAILS 544354

IT’S ME Victoria Vynn MEGA BASE  
MILKY WHITE HARD & LONG NAILS 544356

IT’S ME Victoria Vynn MEGA BASE  
PINK HARD & LONG NAILS 544357

KABANOS KABANOSY TOMKA 547222

KINGPOR 546172

kinki IZAKAYA RAMEN GRILL 544442

KKM KLUB KARATE MORAWICA 546925

klawo 546301

Kleszczówka 546452

Klinika Twojej Formy - Inka Lewandowska 546821

Kryptoznaczek 546999

KRZANOWSCY WINNICA ZIELONA 546140

LADY BIRD 546362

LEANOVATICA 546457

LEANOVATICA 546459

LEGAL Kancelaria Prawna Michał Kłopotek 546938

LifeSpot 546137

LifeSpot 546143

LJ Lubię Jagielskich 546768

lodzik ZRÓB GO SAM 546283

M75 545939

Ma MAGNESKA 546712

MAGAZYN SUPEROKAZJI W koszyku 546241

Magneska 546707

MAHO SUSHI 543893

mark 543110

Me-183 544750

Me-6 544747

Me-6E 544751

Me-9 544748

Me-9E 544752

MEBLOPOL 546881

MEN POWER 545594

MERITUM 546538

MI CHIAMO 546863

MIA WARSAW 546906

MIA WARSAW 546907

MILABI FACE LIFTING 546837

MiM RENIK MOZZARELLA 538169

Mirage 544674

miss kromeczki 546790

Miss kromeczki 546799

MISSAH KURTZ 544055

ms SECURITY 546747

MULTI NETWORK 541274

Multiwall 546908

NCS 546783

NO WIPE Mirage Gold TOP 544675

NO WIPE Mirage Green TOP 544676

NO WIPE Mirage Red TOP 544677

NOHO Investment 546884

NOHO Logistics 546883

NOHO 546885

nunukids 546813

oleovet 545260

oleowet 545261

OmegaMarine Premium 539985

ON white 545824

ORTO REHA SPORT 543544

owline 540116

PAiNLESS 546680

PANOWIE OD KLIMATYZACJI 546824

PANTHERISE 545785

PATRON 546527

PIEROGARNIA u KROKODYLA 546842

Plexido 546849

POLSKIE SADY BIAŁA RAWSKA 544745

Prezicox 545694

Przemocometr 539930

PRZYSTANEK KARKONOSZE  
PARK HANDLOWY 546784

PRZYSTANEK KARKONOSZE RETAIL PARK 546785

R 546886

Real Voice 544288

RF Rahman Food 546757

S Stylistic Cristal 508222

SANDOMIERSKA Grupa Motocyklowa  
TSA since 2015 546889

Sandomierski Cud 545533

securityNET 546451

SEGMENT MEMICZNY 547180

SINGLE NETWORK 541275

SK PARK 546153

SkierCon 546922

SKK POLONIA WARSZAWA 546461

SKP 543287

SNM SzyteNaMiare 546814

Solo Babki 543891

SOLUTION BOX 544702

SOREST 546971

SPACE FEST 546811

SPACE FEST 546812

SPOC 546986

Stały Kurs 546767



1 2 1 2

Nr  ZT39/2022 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 75

T CHRUU paczka 

CHIPSY ZIEMNIACZANE  
SMAK ZIELONA CEBULKA 546523

TechMarketers 546904

Totalmoney.pl 546896

Trolltunga 545563

TROLLTUNGA 545564

UKOI 546709

UltimaST 543863

umiLAMY.pl 546724

urara sushi & shabu shabu 546027

Vette 545956

VSpec 546776

WALKSEY 546782

WTK digital first 546423

WYDAWNICTWO NIEBIESKIE 546945

X-SHOCK DAKAR 4x4  
SUSPENSION SPECIALIST 547014

Youniversity 546376

YouSchool 545770

zabawydokawy 546716

zeever 544950

Żrepandog 545837



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.

1122628 Bella Italia (2022 08 11)
CFE: 01.03.02, 01.17.11, 
27.05.08, 29.01.12

29, 30

1437252 KONSTANTIN CHAYKIN (2022 07 24)
CFE: 17.01.01 14

1598991 ADORO CAFFÈ (2022 08 19)
CFE: 05.07.27, 27.03.01 30, 35, 43

1658092 BEAUTY DERM (2022 08 02)
CFE: 26.04.05, 26.11.09, 27.05.01 3

1681125 Lia Hair (2022 05 05)
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12 3

1681191 BONVI (2022 07 08) 12
1681210 BIGDATE (2022 05 25, 2021 11 25) 14, 37, 42
1681237 QIYAO (2022 03 29)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 17
1681291 VANILLA GORILLA 

CAFÉ (2022 08 02)
43

1681303 Wet brush (2022 08 04)
CFE: 26.02.07, 27.05.01 21

1681374 SEN SOY (2022 07 13)
CFE: 05.05.16, 05.07.01, 
26.04.05, 27.05.01, 29.01.13

29, 30, 31, 32, 35, 
39, 43

1681402 ALEXIKA (2022 04 25)
CFE: 28.05.00 20, 21, 22, 24, 28

1681438 MBS (2022 07 25)
CFE: 05.03.13, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13 11

1681450 CardiAngel (2021 11 12)
CFE: 27.05.01 7, 9, 10, 12, 35

1681494 SEN SOY (2022 06 06, 2021 12 08) 35, 39, 43
1681619 My DairyS (2022 02 28, 2022 02 24)

CFE: 03.04.02, 26.04.05, 
27.05.01, 29.01.13

5, 31, 44

1681637 SQUAD (2022 06 23)
CFE: 27.05.01 9, 16, 25, 41

1681654 2022 06 22)
CFE: 10.03.01 18

1681708 2022 07 12)
CFE: 04.03.03, 04.05.15, 25.01.25, 28.03.00 30

1681750 CAT TOWN (2021 12 03)
CFE: 03.01.06, 27.05.01 31

1681773 mobee (2022 05 10, 2022 04 06)
CFE: 27.05.02 16

1681780 R (2022 07 01)
CFE: 27.05.01 25, 35

1681829 Samsung Xclipse GPU 
(2022 05 06, 2021 11 26)

9

1681830 NN NARAGH (2022 05 10, 2021 11 10)
CFE: 26.05.18, 27.05.11 29, 39

1681833 NARAGH (2022 05 10, 2021 11 10) 29, 39
1681836 Cococare (2022 07 29)

CFE: 05.03.20, 27.05.01 3
1681853 XUPING JEWELRY (2022 03 29)

CFE: 26.13.25, 27.05.01 14
1681864 TRACON ELECTRIC  

(2022 06 28, 2022 02 25)
9, 11

1681964 CR7 (2022 07 28, 2022 01 31) 9
1681974 confetti (2022 05 20, 2021 11 23)

CFE: 27.05.17 3, 18, 25
1681978 SCALE UP  

(2022 07 25, 2022 01 25)
35, 41, 42, 44

1682116 TWENTY-TOUT (2022 07 06, 2022 01 19) 18
1682117 HERMES CADENAS  

(2022 07 06, 2022 01 24)
18



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

3  1658092, 1681125, 1681836, 1681974 

5  1681619 

7  1681450 

9  1681450, 1681637, 1681829, 1681864, 1681964 

10  1681450 

11  1681438, 1681864 

12  1681191, 1681450 

14  1437252, 1681210, 1681853 

16  1681637, 1681773 

17  1681237 

18  1681654, 1681974, 1682116, 1682117 

20  1681402 

21  1681303, 1681402 

22  1681402 

24  1681402 

25  1681637, 1681780, 1681974 

28  1681402 

29  1122628, 1681374, 1681830, 1681833 

30  1122628, 1598991, 1681374, 1681708 

31  1681374, 1681619, 1681750 

32  1681374 

35  1598991, 1681374, 1681450, 1681494, 1681780, 1681978 

37  1681210 

39  1681374, 1681494, 1681830, 1681833 

41  1681637, 1681978 

42  1681210, 1681978 

43  1598991, 1681291, 1681374, 1681494 

44  1681619, 1681978



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.

541129 Rotary International
2022 06 28 41

536247 Manscaped, LLC
2022 07 11 3, 8

541842 Beiersdorf AG
2022 08 09 3, 5, 35, 44

541834 GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 09 02 5, 29, 30, 31, 32

543268 Pastificio Service, S.LU.
2022 09 09 30, 43

543268 AmRest Holdings SE
2022 09 09 30, 43

543187 Swiss Pharma International AG
2022 09 12 5

543324 Billogram AB
2022 09 13 35, 36
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