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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 
towarowych. 

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 3 października 2022 r. Nr ZT40

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) 510620 (220) 2020 02 26
(731) ORGANIKAGRO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) solifarina
(510), (511) 30 mąka.

(210) 526935 (220) 2021 03 31
(731) VIRIBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONOPNA FABRYKA

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 
Suplementy diety na bazie białka konopi, nasion konopi lub 
oleju z nasion konopi, Olej CBD pochodzący z rośliny kono-
pi, Ekstrakty konopne, żywice i oleje, 30 Ciastka z dodatkiem 
konopi włóknistej siewnej, Herbatniki z dodatkiem konopi 
włóknistej siewnej, Makarony na bazie konopi włóknistej 
siewnej, Mąka z konopi włóknistej siewnej, Przyprawy z ko-
nopi włóknistej siewnej, Słodycze z konopi włóknistej siew-
nej, Słodycze do ssania z konopi włóknistej siewnej, Sól ku-
chenna z dodatkiem konopi włóknistej siewnej, Wyroby cu-
kiernicze zawierające konopie włókniste siewne, 35 Sprzedaż 
hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej produktów kosmetycznych na bazie konopi 
włóknistych siewnych a mianowicie: oleju konopnego do ce-
lów kosmetycznych i pielęgnacyjnych oraz antyseptycznych, 
esencji olejowych do celów kosmetycznych, Sprzedaż hur-
towa i detaliczna oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej kosmetyków na bazie oleju konopnego z ko-
nopi włóknistych siewnych oraz preparatów kosmetycznych 
do pielęgnacji skóry a mianowicie mydeł, żeli, balsamów, 
szamponów, kremów, odżywek do ciała i włosów, płynów 
pielęgnacyjnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej produktów far-
maceutycznych zawierających nasiona konopi włóknistych 
siewnych oraz olej konopny z konopi włóknistych siewnych, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej suplementów diety zawierających 
białka, suplementów diety zawierających enzymy, Suple-
mentów diety zawierających olej konopny z konopi włókni-
stych siewnych, Błonnika pokarmowego, Białkowych prepa-
ratów farmaceutycznych, Dietetycznej żywności zawierają-
cej nasiona konopi włóknistych siewnych, Ziół leczniczych, 
Herbatek leczniczych, Słodyczy z produktami konopnymi, 

Olejów konopnych do celów spożywczych, Mąki z nasion 
konopnych z konopi włóknistych siewnych, napojów na ba-
zie konopi włóknistych siewnych, Otrąb konopnych konopi 
włóknistych siewnych, Ziaren konopi włóknistych siewnych.

(210) 527174 (220) 2021 04 07
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ortopedio by Synoptis

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Lotiony, Peelingi, 
Maseczki kosmetyczne, Antyperspiranty, Preparaty do ką-
pieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty 
do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielę-
gnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pie-
lęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produk-
ty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe 
i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szoro-
wania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki 
wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produk-
ty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały, 
Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów 
leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacnia-
jące organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Die-
tetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje 
dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do ce-
lów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produk-
ty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Pro-
dukty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, 
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Ma-
teriały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, 
Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Wyroby medyczne, 
Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów me-
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dycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty 
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, 
Artykuły ortopedyczne, Bandaże ortopedyczne, Poduszki 
do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, 
Aparaty i narzędzia weterynaryjne, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii, Aparaty do ochrony słuchu, Artykuły do kar-
mienia i smoczki, Meble i pościel do celów medycznych, 
sprzęt do przenoszenia pacjentów, Protezy i sztuczne im-
planty, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory 
do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla 
personelu medycznego i pacjentów, Urządzenia ułatwiające 
przemieszczanie się, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewa-
nia, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wen-
tylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, 12 Wóz-
ki, Wózki spacerowe, Wózki inwalidzkie, Wózki napędzane 
siłą ludzką, Wózki inwalidzkie napędzane elektrycznie, Wózki 
inwalidzkie napędzane ręcznie, Wózki inwalidzkie sterowane 
ręcznie, Wózki do transportu niepełnosprawnych, Elektrycz-
ne wózki inwalidzkie, Skutery inwalidzkie, Rowery, Pojazdy, 
Pojazdy do przewozu pasażerów, Wózki dziecięce, Pokrycia 
wózków dziecięcych, Części i akcesoria do pojazdów zawar-
tych w tej klasie, Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, 
28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Maszyny do ćwiczeń 
sprawnościowych, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycz-
nych, Akcesoria do pływania, Akcesoria nadmuchiwane 
do basenów, Stacjonarne rowery treningowe, Gry, artykuły 
do zabawy dla dzieci, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, 
Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożo-
we, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Me-
lasa (syropy), Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, 
Ocet, Sosy [przyprawy], Przyprawy, Lód, 35 Reklama, w tym 
prasowa, radiowa i telewizyjna, Dystrybucja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych-próbek, druków, prospek-
tów broszur, pokazy towarów, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Admini-
strowanie przedsiębiorstwem, Czynności biurowe, Badania 
rynku, analizy rynkowe, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, outsourcing, Prowadzenie 
importu towarów, Sprzedaż produktów leczniczych, suple-
mentów diety, wyrobów medycznych, żywności, 41 Naucza-
nie, Organizacja szkoleń i konferencji, Prowadzenie usługi 
w zakresie edukacji, Usługi rozrywkowe, Usługi związane 
z poprawą kondycji fizycznej, kulturą fizyczną, sportem, Usłu-
gi kulturalne zawarte w tej klasie, 44 Usługi medyczne, Usłu-
gi weterynaryjne, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, Porady w zakresie farmakologii, prowadzenie 
placówki opieki medycznej, prowadzenie kliniki medycznej, 
Usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, 
Usługi związane z poprawą oraz dbałością o urodę ludzi lub 
zwierząt, Usługi pielęgnacyjne dla ludzi lub zwierząt, Usługi 
kosmetyczne, higieniczne, fryzjerskie dla ludzi lub zwierząt.

(210) 527178 (220) 2021 04 07
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ortopedio by Synoptis

(531) 02.01.23, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Lotiony, Peelingi, 
Maseczki kosmetyczne, Antyperspiranty, Preparaty do ką-
pieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty 
do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pie-
lęgnacji 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 do czyszczenia, polero-
wania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, 
w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki 
lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, 
Witaminy, Minerały, Mineralne dodatki do żywności, Mine-
ralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomaga-
jące leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy die-
ty 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 wete-
rynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produk-
ty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, 
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, 
Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrun-
kowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki od-
każające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 
10 Wyroby medyczne, Aparaty i instrumenty medyczne, 
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatu-
ra do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemow-
ląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fi-
zykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, 
Bandaże ortopedyczne, Poduszki do celów leczniczych, 
Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia we-
terynaryjne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparaty 
do ochrony słuchu, Artykuły do karmienia i smoczki, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia 
pacjentów, Protezy i sztuczne implanty, Odzież, nakrycia 
głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, 
Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycz-
nego i pacjentów, Urządzenia ułatwiające przemieszcza-
nie się, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwa-
rzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, 12 Wózki, 
Wózki spacerowe, Wózki inwalidzkie, Wózki napędzane 
siłą ludzką, Wózki inwalidzkie napędzane elektrycznie, 
Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie, Wózki inwalidzkie 
sterowane ręcznie, Wózki do transportu niepełnospraw-
nych, Elektryczne wózki inwalidzkie, Skutery inwalidzkie, 
Rowery, Pojazdy, Pojazdy do przewozu pasażerów, Wózki 
dziecięce, Pokrycia wózków dziecięcych, Części i akceso-
ria do pojazdów zawartych w tej klasie, Pojazdy zdalnie 
sterowane, inne niż zabawki, 28 Artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, 
Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Akcesoria 
do pływania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Sta-
cjonarne rowery treningowe, Gry, artykuły do zabawy dla 
dzieci, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, 
Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wy-
roby cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa (syropy), 
Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy 
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[przyprawy], Przyprawy, Lód, 35 Reklama, w tym prasowa, 
radiowa i telewizyjna, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów 
broszur, pokazy towarów, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Organizowanie wystaw w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zarządzanie przedsiębiorstwem,  
Administrowanie przedsiębiorstwem, Czynności biurowe, 
Badania rynku, analizy rynkowe, doradztwo specjalistycz-
ne w sprawach działalności gospodarczej, outsourcing, 
Prowadzenie importu towarów, Sprzedaż produktów 
leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych, 
żywności, 41 Nauczanie, Organizacja szkoleń i konferencji, 
Prowadzenie usług w zakresie edukacji, Usługi rozrywko-
we, Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, kulturą 
fizyczną, sportem, Usługi kulturalne zawarte w tej klasie, 
44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Rehabilitacja 
fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Porady w zakre-
sie farmakologii, prowadzenie placówki opieki medycznej, 
prowadzenie kliniki medycznej, Usługi farmaceutyczne 
w zakresie leków recepturowych, Usługi związane z po-
prawą oraz dbałością o urodę ludzi lub zwierząt, Usługi 
pielęgnacyjne dla ludzi lub zwierząt, Usługi kosmetyczne, 
higieniczne, fryzjerskie dla ludzi lub zwierząt.

(210) 527180 (220) 2021 04 07
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ortopedio by Synoptis

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Lotiony, Peelingi, 
Maseczki kosmetyczne, Antyperspiranty, Preparaty do ką-
pieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty 
do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pie-
lęgnacji 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 do czyszczenia, polero-
wania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, 
w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki 
lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, 
Witaminy, Minerały, Mineralne dodatki do żywności, Mine-
ralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomaga-
jące leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy die-
ty 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 wete-
rynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produk-
ty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, 
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, 
Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrun-

kowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki od-
każające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne 
przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagno-
styczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 
10 Wyroby medyczne, Aparaty i instrumenty medyczne, 
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatu-
ra do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemow-
ląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fi-
zykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, 
Bandaże ortopedyczne, Poduszki do celów leczniczych, 
Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia we-
terynaryjne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparaty 
do ochrony słuchu, Artykuły do karmienia i smoczki, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia 
pacjentów, Protezy i sztuczne implanty, Odzież, nakrycia 
głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, 
Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycz-
nego i pacjentów, Urządzenia ułatwiające przemieszcza-
nie się, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwa-
rzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych, 12 Wózki, 
Wózki spacerowe, Wózki inwalidzkie, Wózki napędzane 
siłą ludzką, Wózki inwalidzkie napędzane elektrycznie, 
Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie, Wózki inwalidzkie 
sterowane ręcznie, Wózki do transportu niepełnospraw-
nych, Elektryczne wózki inwalidzkie, Skutery inwalidzkie, 
Rowery, Pojazdy, Pojazdy do przewozu pasażerów, Wózki 
dziecięce, Pokrycia wózków dziecięcych, Części i akceso-
ria do pojazdów zawartych w tej klasie, Pojazdy zdalnie 
sterowane, inne niż zabawki, 28 Artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, 
Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Akcesoria 
do pływania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Sta-
cjonarne rowery treningowe, Gry, artykuły do zabawy dla 
dzieci, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, 
Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wy-
roby cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa (syropy), 
Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy 
[przyprawy], Przyprawy, Lód, 35 Reklama, w tym prasowa, 
radiowa i telewizyjna, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów 
broszur, pokazy towarów, Wynajmowanie przestrzeni re-
klamowej, Organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ad-
ministrowanie przedsiębiorstwem, Czynności biurowe, 
Badania rynku, analizy rynkowe, doradztwo specjalistycz-
ne w sprawach działalności gospodarczej, outsourcing, 
Prowadzenie importu towarów, Sprzedaż produktów 
leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych, 
żywności, 41 Nauczanie, Organizacja szkoleń i konferencji, 
Prowadzenie usług w zakresie edukacji, Usługi rozrywko-
we, Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, kulturą 
fizyczną, sportem, Usługi kulturalne zawarte w tej klasie, 
44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Rehabilitacja 
fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Porady w zakre-
sie farmakologii, prowadzenie placówki opieki medycznej, 
prowadzenie kliniki medycznej, Usługi farmaceutyczne 
w zakresie leków recepturowych, Usługi związane z po-
prawą oraz dbałością o urodę ludzi lub zwierząt, Usługi 
pielęgnacyjne dla ludzi lub zwierząt, Usługi kosmetyczne, 
higieniczne, fryzjerskie dla ludzi lub zwierząt.

(210) 531513 (220) 2021 07 13
(731) BOBREK BŁAŻEJ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POLSKA WÓDKA POLLEY ZIEMNIAK ORIGINAL 
POLISH potato vodka TRUNEK KRAFTOWY składniki 
ingredients spirytus z ziemniaków, woda źródlana 
potato spirit, spring water 100% POLSKICH 
SUROWCÓW Wódka Polley wytworzona ze spirytusu 
ziemniaczanego pochodzącego z gorzelni rolniczej 
z dodatkiem źródlanej demineralizowanej wody. 
Wyprodukowana według tradycyjnej receptury 
w warunkach rzemieślniczych ze starannie 
dobranych najwyższej jakości ziemniaków 
z polskich pól. Poddawana wielokrotnej filtracji przy 
użyciu węgla drzewnego następnie leżakowana 
w kadziach. Zamknięta w eleganckiej butelce 
oferuje najdoskonalszej jakości trunek. Polley Vodka 
is made of potato spirit from an agricultural distillery 
with the addition of spring demineralized water. 
Produced according to the traditional recipe in an 
artisanal condition with carefully selected  
top-quality potatoes from Polish fields. It has 
undergone multiple filtration and aging before 
bottling. Closed in an elegant bottle, it offers 
the best quality liquor.

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.03, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.15, 
26.04.18, 25.01.15

(510), (511) 33 Wódka, która odpowiada specyfikacjom do-
kumentacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju 
spirytusowego Polska wódka/Polish Vodka.

(210) 533849 (220) 2021 09 13
(731) VALO FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boguchwała
(540) (znak słowny)
(540) W SZAM RAZ
(510), (511) 29 Orzechy prażone, Orzechy konserwowane, 
Orzechy przyprawione, Orzechy łuskane, Orzechy solone, 
Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy blanszo-
wane, Orzechy przetworzone, Gotowane orzechy, Orzechy 
suszone, Mielone orzechy, Orzechy preparowane, Orzechy 
aromatyzowane, Suszone orzechy kokosowe, Preparowane 
orzechy nerkowca, Orzechy ziemne przetworzone, Prażone 
orzechy ziemne, Preparowane orzechy pistacjowe, Prepa-
rowane orzechy włoskie, Orzechy z przyprawami, Orzechy 
ziemne konserwowe, Solone orzechy nerkowca, Preparo-
wane orzechy makadamia, Przetworzone orzechy arekowe, 
Orzechy laskowe przetworzone, Preparowane orzechy torre-
ja, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy 
i nasiona roślin strączkowych), Kandyzowane owoce, Kandy-
zowane przekąski owocowe, Przetworzone kwiaty jadalne 
w formie kandyzowanej, Owoce przetworzone, Owoce go-
towane, Owoce marynowane, Owoce konserwowane, Kro-
jone owoce, Mrożone owoce, Owoce lukrowane, Suszone 
owoce, Owoce glazurowane, Owoce aromatyzowane, Sfer-
mentowane owoce, Owoce w puszkach, Przetworzone owo-
ce liczi, Owoce konserwowane w alkoholu, Nadzienie baka-
liowe [owoce konserwowane], Owoce w plasterkach konser-

wowe, Owoce konserwowane w słoikach, Owoce w polewie 
cukrowej na patyku, Owoce konserwowane w plasterkach 
w słoikach, Warzywa liofilizowane, Suszone daktyle, Suszone 
figi, Śliwki suszone, Oliwki suszone, Suszone mango, Suszone 
truskawki, Suszone liczi, Suszone pędy bambusa, Skórki owo-
cowe [suszone purée owocowe], Bakalie, Mieszanki bakalio-
we, Orzechy i migdały spreparowane, Orzeszki arachidowe 
preparowane, Orzeszki arachidowe przetworzone, Nasiona 
słonecznika przetworzone, Nasiona przetworzone, Warzy-
wa, Owoce i nasiona przetworzone, Owoce suszone, Suszo-
ne morele, Daktyle, Rodzynki oraz mieszanki owoców su-
szonych, Chipsy owocowe, Wiórki kokosowe, Przetworzone 
pestki dyni, słonecznika, Mieszanki ziaren przetworzonych, 
Mieszanki owoców przetworzonych, Skórki z owoców kan-
dyzowane, 31 Nasiona jadalne nieprzetworzone i ich mie-
szanki, Pestki, Ziarna naturalne, Ziarna nieprzetworzone, 
Otręby zbożowe, Orzechy, Mieszanki owocowe.

(210) 533929 (220) 2021 09 14
(731) WITULSKI MICHAŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKOCZEK SPADOCHRONOWY SŁUŻB OCHRONY

(531) 03.07.01, 03.07.17, 03.07.24, 18.05.08, 27.05.05, 27.05.09, 
29.01.12

(510), (511) 41 Warsztaty w celach szkoleniowych, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów spadochronowych, Przeka-
zywanie know-how [szkolenia] spadochronowe.

(210) 539292 (220) 2022 02 01
(731) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CA KLUB KORZYŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 26.11.01, 
26.11.08

(510), (511) 9 Magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne 
nośniki danych z nagraniami, oprogramowanie kompute-
rowe, magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki 
danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne ko-
dowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, 
urządzenia do transmisji i przetwarzania danych, urządzenia 
elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyłania 
danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elek-
tronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi 
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transakcji i operacji bankowych, oprogramowanie i aplika-
cje do urządzeń przenośnych, elektroniczne bazy danych, 
35 Reklama, kreowanie wizerunku firmy, usługi marketingo-
we, Usługi promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, 
administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozy-
skiwania stałych klientów w formie programów lojalnościo-
wych, Kompilacja i systematyzacja informacji w komputero-
we bazy danych, Pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, przetwarzanie danych, zarządzanie bazami 
danych, udostępnianie komputerowych baz danych, analizy 
kosztów, 36 Operacje bankowe, usługi bankowe, z uwzględ-
nieniem usług bankowych z dostępem bezpośrednim przez 
systemy elektroniczne, bankowość telefoniczna, usługi ban-
kowości domowej, usługi bankowości osobistej, usługi finan-
sowe, operacje walutowe, analizy finansowe, doradztwo fi-
nansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty 
kapitałów i doradztwo w tym zakresie, usługi finansowych 
baz danych, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych, obsługa 
kont bankowych, finansowanie pożyczek i kredytów, emisja 
kart płatniczych, obsługa kart płatniczych, pośrednictwo 
finansowe, powiernictwo finansowe, transakcje finansowe, 
transfer elektroniczny środków finansowych, zarządzanie 
finansami, Informacja o usługach i produktach bankowych 
i finansowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości 
na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości interne-
towych], zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie 
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] 
i forów internetowych, świadczenie usług komunikacji głoso-
wej przez Internet, cyfrowa transmisja danych za pośrednic-
twem Internetu, elektroniczne przesyłanie programów kom-
puterowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem Interne-
tu, zapewnianie dostępu do danych i informacji za pośred-
nictwem Internetu, dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Inter-
net, intranet i extranet, transmisja treści generowanych przez 
użytkownika za pośrednictwem Internetu, zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu, 
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali internetowych, usługi pocztowe przy wy-
korzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi 
emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem 
Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednic-
twem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz 
forów internetowych.

(210) 539498 (220) 2022 02 05
(731) GACH GRAŻYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kodbit
(510), (511) 9 Aparatura, przyrządy, modele, urządzenia, 
sprzęt i zestawy aparatury do celów edukacyjnych, dydak-
tycznych, szkoleniowych, doświadczalnych, eksperymental-
nych, naukowych i badawczych w zakresie przede wszyst-
kim nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych, w tym 
kompasy, urządzenia telekomunikacyjne GSM, przewodowe 
i bezprzewodowe urządzenia do przesyłania danych, obra-
zów, lasery, Elektroniczne i mechaniczne czujniki indukcyj-
ne, pojemnościowe, optyczne, laserowe, fotoelektryczne, 
magnetyczne, mikrofalowe, ultradźwiękowe, Elektroniczne 
i elektryczne urządzenia pomiarowe, komputery i kompu-
terowe urządzenia peryferyjne, akcesoria komputerowe, no-
śniki danych, przyrządy i urządzenia do badań i monitoringu 
środowiska naturalnego, Urządzenia audiowizualne, multi-
medialne i fotograficzne, Urządzenia do zdalnej transmisji 

i zdalnego sterowania sygnałów odbieranych przez sprzęt 
audiowizualny, urządzenia, elementy i zestawy elementów 
wyposażone w systemy predykcyjne, uczenia maszynowe-
go, automatyzacji procesów poznawczych, rozpoznawania 
wzorców, rozpoznawania znaków, sztuczną inteligencję, 
aplikacje do obliczeń wizualnych, roboty, urządzenia przy-
stosowane do bezprzewodowego sterowania, roboty edu-
kacyjne, humanoidalne, ramiona i manipulatory robotyczne, 
Programy komputerowe, multimedialne i gry do celów edu-
kacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, Programy kom-
puterowe do obsługi interaktywnej telewizji, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę 
informacji, Oprogramowanie do wideo interaktywnego, In-
teraktywne multimedialne programy komputerowe, Książ-
ki elektroniczne do pobrania z Internetu, Książki zapisane 
na dysku, Oprogramowanie komputerowe dla celów edu-
kacyjnych, oprogramowanie komputerowe do wyświetla-
nia mediów cyfrowych, Oprogramowanie komputerowe 
w dziedzinie publikowania elektronicznego, Materiały edu-
kacyjne w formie programu komputerowego, Aplikacje mo-
bilne pobrania, Aplikacje mobilne interaktywne, Odzież, oku-
lary i rękawice laboratoryjne, optyczne, Laboratoryjne wyro-
by szklane, laboratoryjne naczynia i pojemniki, urządzenia, 
przyrządy i aparatura laboratoryjna, wyposażenie i akcesoria 
laboratoryjne szklane, z tworzyw sztucznych, drewniane, 
porcelanowe i metalowe, 35 Usługi w zakresie zarządzania 
sklepami i usługi zarządzania sprzedażą detaliczną, hurtową 
i internetową, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za po-
średnictwem sieci internetowej aparatury, przyrządów, mo-
deli, urządzeń, sprzętu i zestawów do celów edukacyjnych, 
dydaktycznych, szkoleniowych, doświadczalnych, ekspery-
mentalnych, naukowych i badawczych w zakresie przede 
wszystkim nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych 
w związku z elektronicznymi czujnikami indukcyjnymi, po-
jemnościowymi, optycznymi, laserowymi, fotoelektrycz-
nymi, magnetycznymi, mikrofalowymi, ultradźwiękowymi, 
kompasami, urządzeniami telekomunikacyjnymi GSM, prze-
wodowych i bezprzewodowych urządzeń do przesyłania 
danych, obrazów, laserami elektronicznymi, elektronicznymi 
i elektrycznymi urządzeniami pomiarowymi, komputerami 
i komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, akcesoriami 
komputerowymi, nośnikami danych, przyrządami i urzą-
dzeniami do badań i monitoringu środowiska naturalnego, 
urządzeniami audiowizualnymi, multimedialnymi i foto-
graficznymi, urządzeniami do zdalnej transmisji i zdalnego 
sterowania sygnałów odbieranych przez sprzęt audiowizu-
alny, urządzeniami, elementami urządzeń i zestawami ele-
mentów wyposażonymi w systemy predykcyjne, uczenia 
maszynowego, automatyzacji procesów poznawczych, 
rozpoznawania wzorców, rozpoznawania znaków, sztuczną 
inteligencją, aplikacjami do obliczeń wizualnych, wirtualiza-
cją wiedzy, robotyką, dronami i pojazdami bezzałogowymi, 
robotami, urządzeniami przystosowanymi do bezprzewo-
dowego sterowania, robotami edukacyjnymi, humanoidal-
nymi, ramionami i manipulatorami robotycznymi, progra-
mami komputerowymi, multimedialnymi i grami do celów 
edukacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, programami 
komputerowymi do obsługi interaktywnej telewizji, interak-
tywnym oprogramowaniem komputerowym umożliwiający 
wymianę informacji, oprogramowaniem do wideo interak-
tywnego, interaktywnymi multimedialnymi programami 
komputerowymi, książkami elektronicznymi do pobrania 
z Internetu, książkami zapisanymi na dysku, oprogramowa-
niem komputerowym dla celów edukacyjnych, oprogra-
mowaniem komputerowym do wyświetlania mediów cy-
frowych, oprogramowaniem komputerowym w dziedzinie 
publikowania elektronicznego, materiałami edukacyjnymi 
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w formie programu komputerowego, aplikacjami mobilnymi 
do pobrania, aplikacjami mobilnymi interaktywnymi, odzie-
żą, okularami i rękawicami laboratoryjnymi, optycznymi la-
boratoryjnymi wyrobami szklanymi, laboratoryjnymi naczy-
niami i pojemnikami, urządzeniami, przyrządami i aparaturą 
laboratoryjną, wyposażeniem i akcesoriami laboratoryjnymi 
szklanymi, z tworzyw sztucznych, drewnianymi, porcela-
nowymi i metalowymi, działanie w imieniu i na rzecz osób 
trzecich w zakresie usług sprzedaży detalicznej i hurtowej 
za pośrednictwem sieci internetowej aparatury, przyrzą-
dów, modeli, urządzeń, sprzętu i zestawów do celów edu-
kacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, doświadczalnych, 
eksperymentalnych, naukowych i badawczych w zakresie 
przede wszystkim nauk ścisłych, przyrodniczych i humani-
stycznych, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych, usługi reklamowe, pokazy towarów, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie 
tekstów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 
w celach handlowych i promocyjnych, usługi reklamy oraz 
promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach kom-
puterowych, 41 Edukacja, Informacje o edukacji, Usługi gier 
i materiałów edukacyjnych świadczone on-line, Organizowa-
nie konkursów, Publikowanie książek, Wypożyczanie książek, 
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Nauczanie, organizo-
wanie i prowadzenia warsztatów, seminariów, sympozjów, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Publikowa-
nie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowanie tek-
stów, Pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty 
reklamowe, Usługi komponowania układu graficznego pu-
blikacji inne niż do celów reklamowych, Usługi rozrywkowe 
i edukacyjne: organizacja edukacyjnych i rozrywkowych wi-
dowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów 
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów tele-
wizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie 
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, tele-
wizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edu-
kacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie 
telewizji interaktywnej, Usługi automatycznego zapisywania 
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbior-
ców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez 
odbiorcę, Udostępnianie filmów, programów telewizyjnych 
i informacyjnych, edukacyjny filmy i treści multimedialne 
oraz informacyjne, Wypożyczanie nagrań wideo, nagrań 
multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i sperso-
nalizowanych rekomendacji w dziedzinie edukacji i rozrywki, 
Dostarczanie edukacyjnych i rozrywkowych informacji, opi-
nii i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewi-
zyjnych, Usługi w zakresie edukacji i gier w rzeczywistości 
wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, Produk-
cja prezentacji audiowizualnych.

(210) 539499 (220) 2022 02 05
(731) GACH GRAŻYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KodujRobota
(510), (511) 9 Aparatura, przyrządy, modele, urządzenia, 
sprzęt i zestawy aparatury do celów edukacyjnych, dydak-
tycznych, szkoleniowych, doświadczalnych, eksperymental-
nych, naukowych i badawczych w zakresie przede wszystkim 
nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych, w tym 
kompasy, urządzenia telekomunikacyjne GSM, przewodowe 
i bezprzewodowe urządzenia do przesyłania danych, obra-
zów, lasery, Elektroniczne i mechaniczne czujniki indukcyj-
ne, pojemnościowe, optyczne, laserowe, fotoelektryczne, 

magnetyczne, mikrofalowe, ultradźwiękowe, Elektroniczne 
i elektryczne urządzenia pomiarowe, komputery i kompute-
rowe urządzenia peryferyjne, akcesoria komputerowe, no-
śniki danych, przyrządy i urządzenia do badań i monitoringu 
środowiska naturalnego, Urządzenia audiowizualne, multi-
medialne i fotograficzne, Urządzenia do zdalnej transmisji 
i zdalnego sterowania sygnałów odbieranych przez sprzęt 
audiowizualny, urządzenia, elementy i zestawy elementów 
wyposażone w systemy predykcyjne, uczenia maszynowego, 
automatyzacji procesów poznawczych, rozpoznawania wzor-
ców, rozpoznawania znaków, sztuczną inteligencję, aplikacje 
do obliczeń wizualnych, roboty, urządzenia przystosowane 
do bezprzewodowego sterowania, roboty edukacyjne, hu-
manoidalne, ramiona i manipulatory robotyczne, Programy 
komputerowe, multimedialne i gry do celów edukacyjnych, 
dydaktycznych, szkoleniowych, Programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, Interaktywne oprogra-
mowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
Oprogramowanie do wideo interaktywnego, Interaktywne 
multimedialne programy komputerowe, Książki elektro-
niczne do pobrania z Internetu, Książki zapisane na dysku, 
Oprogramowanie komputerowe dla celów edukacyjnych, 
Oprogramowanie komputerowe do wyświetlania mediów 
cyfrowych, Oprogramowanie komputerowe w dziedzinie 
publikowania elektronicznego, Materiały edukacyjne w for-
mie programu komputerowego, Aplikacje mobilne pobrania, 
Aplikacje mobilne interaktywne, Odzież, okulary i rękawice 
laboratoryjne, optyczne, Laboratoryjne wyroby szklane, labo-
ratoryjne naczynia i pojemniki, urządzenia, przyrządy i apa-
ratura laboratoryjna, wyposażenie i akcesoria laboratoryjne 
szklane, z tworzyw sztucznych, drewniane, porcelanowe 
i metalowe, 35 Usługi w zakresie zarządzania sklepami i usłu-
gi zarządzania sprzedażą detaliczną, hurtową i internetową, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośrednictwem 
sieci internetowej aparatury, przyrządów, modeli, urządzeń, 
sprzętu i zestawów do celów edukacyjnych, dydaktycznych, 
szkoleniowych, doświadczalnych, eksperymentalnych, na-
ukowych i badawczych w zakresie przede wszystkim nauk 
ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych w związku z elek-
tronicznymi czujnikami indukcyjnymi, pojemnościowymi, 
optycznymi, laserowymi, fotoelektrycznymi, magnetycznymi, 
mikrofalowymi, ultradźwiękowymi, kompasami, urządzenia-
mi telekomunikacyjnymi GSM, przewodowych i bezprzewo-
dowych urządzeń do przesyłania danych, obrazów, laserami 
elektronicznymi, elektronicznymi i elektrycznymi urządzenia-
mi pomiarowymi, komputerami i komputerowymi urządze-
niami peryferyjnymi, akcesoriami komputerowymi, nośnika-
mi danych, przyrządami i urządzeniami do badań i monitorin-
gu środowiska naturalnego, urządzeniami audiowizualnymi, 
multimedialnymi i fotograficznymi, urządzeniami do zdalnej 
transmisji i zdalnego sterowania sygnałów odbieranych przez 
sprzęt audiowizualny, urządzeniami, elementami urządzeń 
i zestawami elementów wyposażonymi w systemy pre-
dykcyjne, uczenia maszynowego, automatyzacji procesów 
poznawczych, rozpoznawania wzorców, rozpoznawania 
znaków, sztuczną inteligencją, aplikacjami do obliczeń wizu-
alnych, wirtualizacją wiedzy, robotyką, dronami i pojazdami 
bezzałogowymi, robotami, urządzeniami przystosowanymi 
do bezprzewodowego sterowania, robotami edukacyjnymi, 
humanoidalnymi, ramionami i manipulatorami robotyczny-
mi, programami komputerowymi, multimedialnymi i grami 
do celów edukacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, pro-
gramami komputerowymi do obsługi interaktywnej telewizji, 
interaktywnym oprogramowaniem komputerowym umoż-
liwiający wymianę informacji, oprogramowaniem do wideo 
interaktywnego, interaktywnymi multimedialnymi progra-
mami komputerowymi, książkami elektronicznymi do po-
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brania z Internetu, książkami zapisanymi na dysku, oprogra-
mowaniem komputerowym dla celów edukacyjnych, opro-
gramowaniem komputerowym do wyświetlania mediów 
cyfrowych, oprogramowaniem komputerowym w dziedzinie 
publikowania elektronicznego, materiałami edukacyjnymi 
w formie programu komputerowego, aplikacjami mobilnymi 
do pobrania, aplikacjami mobilnymi interaktywnymi, odzieżą, 
okularami i rękawicami laboratoryjnymi, optycznymi labora-
toryjnymi wyrobami szklanymi, laboratoryjnymi naczyniami 
i pojemnikami, urządzeniami, przyrządami i aparaturą labo-
ratoryjną, wyposażeniem i akcesoriami laboratoryjnymi szkla-
nymi, z tworzyw sztucznych, drewnianymi, porcelanowymi 
i metalowymi, działanie w imieniu i na rzecz osób trzecich 
w zakresie usług sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośred-
nictwem sieci internetowej aparatury, przyrządów, modeli, 
urządzeń, sprzętu i zestawów do celów edukacyjnych, dydak-
tycznych, szkoleniowych, doświadczalnych, eksperymental-
nych, naukowych i badawczych w zakresie przede wszystkim 
nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych, organizo-
wanie targów i wystaw w celach handlowych, usługi rekla-
mowe, pokazy towarów, wynajmowanie miejsc na umiesz-
czanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamo-
wych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie 
imprez kulturalnych i rozrywkowych w celach handlowych 
i promocyjnych, usługi reklamy oraz promocji sprzedaży 
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, 41 Edukacja, 
Informacje o edukacji, Usługi gier i materiałów edukacyjnych 
świadczone on-line, Organizowanie konkursów, Publikowa-
nie książek, Wypożyczanie książek, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Nauczanie, organizowanie i prowadzenia 
warsztatów, seminariów, sympozjów, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Publikowanie elektroniczne on-
-line nie do pobrania, Publikowanie tekstów, Pisanie tekstów, 
publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, Usługi kom-
ponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów 
reklamowych, Usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja 
edukacyjnych i rozrywkowych widowisk telewizyjnych, au-
dycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabu-
larnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji 
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktyw-
nym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki i usług eduka-
cyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp 
do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych 
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, Usłu-
gi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych 
zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarza-
nie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Udostępnianie 
filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, eduka-
cyjny filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, Wypo-
życzanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostęp-
nianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji 
w dziedzinie edukacji i rozrywki, Dostarczanie edukacyjnych 
i rozrywkowych informacji, opinii i rekomendacji dotyczących 
filmów i programów telewizyjnych, Usługi w zakresie eduka-
cji i gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci 
komputerowej, Produkcja prezentacji audiowizualnych.

(210) 540758 (220) 2022 03 09
(731) CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE 

EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Tajęcina
(540) (znak słowny)
(540) Polskie ePłatności
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające przetwarzanie 
opłat elektronicznych, oprogramowanie dla urządzeń mobil-
nych do realizacji płatności elektronicznych, oprogramowanie 

komputerowe umożliwiające integrację terminali płatniczych 
z systemami kasowymi, oprogramowanie do obsługi przesyłek 
kurierskich, kart flotowych, akcji rabatowych, lojalnościowych 
i promocji, oprogramowanie do obsługi doładowań do tele-
fonów i rejestracji kart SIM, oprogramowanie umożliwiające 
dokonanie płatności za rachunki, oprogramowanie do obsługi 
doładowań energetycznych, oprogramowanie do obsługi kart 
przedpłaconych, czytniki, elektroniczne terminale płatnicze, 
terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, przewodo-
we i bezprzewodowe komputerowe urządzenia peryferyjne, 
mobilne aplikacje, sprzęt przetwarzający dane i komputery 
do umożliwiania płatności online, części i osprzęt do wszystkich 
uprzednio wymienionych towarów, 35 Obsługa programów 
lojalnościowych dla klientów, monitorowanie programów lo-
jalnościowych dla klientów, zarządzanie programami lojalno-
ściowymi, rejestracja użytkowników kart SIM, reklama usług 
finansowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami 
danych, Skomputeryzowane zarządzanie danymi pozyskanymi 
za pośrednictwem Internetu, reklama, usługi promocyjne, ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsul-
tacje w zakresie działalności gospodarczej, 36 Usługi finansowe 
umożliwiające dokonywanie bezkontaktowych płatności mo-
bilnych w punktach sprzedaży detalicznej, online i hurtowej, 
usługi finansowe umożliwiające posiadaczowi karty wypłatę 
gotówki, usługi finansowe dotyczące kart flotowych, elektro-
niczne transakcje pieniężne, elektroniczne transakcje za po-
mocą kart kredytowych, kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych, kart płatniczych, kart przedpłaconych, udo-
stępnianie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali 
elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów, 
transfer pieniądza elektronicznego, finansowe usługi w zakresie 
przedpłacania, usługi zwrotu kosztów za transakcje interneto-
we, usługi w zakresie doładowania telefonów komórkowych, 
usługi związane z dokonywaniem płatności on-line, doradz-
two finansowe w zakresie przeprowadzania bezgotówkowych 
transakcji płatniczych, rozliczanie i uzgadnianie transakcji fi-
nansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komuni-
kacyjnych, usługi finansowe w zakresie umożliwiania transferu 
środków pieniężnych, usługi informacyjne, i doradcze w zakre-
sie uprzednio wymienionych usług, 38 Przesyłanie informacji 
dotyczących usług finansowych przez internet, usługi łączności 
elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finanso-
wych, udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających 
wymianę danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, 
Udostępnianie komputerowych baz danych dotyczących dzia-
łalności finansowej, 42 Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania komputerowego dla usług finansowych instalacje 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie 
i opracowywanie interfejsów programowania aplikacji, usługi 
w zakresie pomocy technicznej w zakresie rozwiązywania pro-
blemów dotyczących oprogramowania komputerowego.

(210) 540936 (220) 2022 03 14
(731) KOŁODZIEJSKA-PNIEWSKA JOANNA CZEMPION 

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZEMPION mistrzowskie zakupy
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(531) 03.03.01, 03.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych, 
napojów bezalkoholowych, piwa i napojów alkoholowych, 
Sprzedaż detaliczna tytoniu, wyrobów kosmetycznych i che-
mii gospodarczej, tytoniu, tekstyliów i odzieży.

(210) 542251 (220) 2022 04 22
(731) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowny)
(540) NATURE ELEMENTS RESIDENCE
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i infor-
macji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia i zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie i grupo-
wanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów w wa-
runkach pozwalających nabywcom wygodnie je oglądać 
i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi i wypo-
sażenia wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomo-
ściami, Doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania 
przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, 36 Usługi w zakresie 
finansowania projektów inwestycyjnych, Usługi w zakresie 
pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomości oraz 
ich wyceny, Finansowanie projektów deweloperskich oraz 
inwestycji budowlanych, Tworzenie i pozyskiwanie kapita-
łów, Pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod 
inwestycje budowlane, Pośredniczenie w zawieraniu umów 
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań i powierzch-
ni handlowych, Zarządzanie i administrowanie budynkami, 
37 Usługi budowlane, Usługi w zakresie remontów budyn-
ków, Usługi konserwacji budynków, Usługi instalacji budow-
lanych, Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego i burzące-
go, Przygotowywanie terenów pod budowę i zarządzanie 
nimi, Usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 39 Usługi 
w zakresie transportu i wynajmu środków transportu, wy-
najem garaży i miejsc parkingowych, usługi magazynowe 
i wynajem powierzchni magazynowych, 42 Usługi w zakre-
sie projektowania urbanistycznego, architektonicznego i bu-
dowlanego oraz nadzór wykonawczy, Usługi projektowania 
i wyposażania wnętrz budynków, 45 Obsługa prawna inwe-
stycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami.

(210) 542453 (220) 2022 04 26
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) (znak słowny)
(540) MAD DOG DLA OSTRYCH GRACZY
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrzą-
dy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma-
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku i/lub 
obrazów, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho-
wywania energii elektrycznej, Power banks, mianowicie ban-
ki energii jako urządzenia, w tym przenośne baterie, akumu-
latory, przenośne ładowarki, Nośniki danych, Magnetyczne, 
optyczne, elektroniczne nośniki danych, Cyfrowe nośniki 
do nagrywania danych, Urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, Przyrządy miernicze, do wykrywania i monitoro-
wania, wskaźniki i kontrolery, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, Nagrane dyski, Dyski czyste, Dyski 
audio, Dyski magnetooptyczne, Dyski magnetyczne, optycz-
ne, obliczeniowe, Dyski twarde, Dyski CDROM, Nagrane dyski 

kompaktowe, Dyski z grami video, Dyski optyczne z muzyką, 
Nagrane dyski laserowe, Dyski gier komputerowych, Czyste 
dyski komputerowe, Cyfrowe dyski audio, Kompaktowe dyski 
wideo, Procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu, komuni-
kacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sygnałów 
mowy, głosu, komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, central-
ne danych, sygnałów analogowych, Procesory do przetwa-
rzania obrazów, Procesory główne do komputerów, Osprzęt 
do przetwarzania danych, Komputery, Przewody kompute-
rowe, Kable do zastosowania w elektryce, Przewody elek-
tryczne, Listwy zaciskowe elektryczne, Złącza elektryczne, 
Przewody audio-video, Kable i przewody do przesyłu, trans-
misji sygnału, połączeń audio video, Uchwyty i listwy RTV, 
Uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych po-
wierzchniach, Listwy antyprzepięciowe zabezpieczające 
przed spadkiem napięcia, Sprzęt i akcesoria instalacyjne dla 
urządzeń: audiowizualnych, fotograficznych, technologii in-
formacyjnej, dla sprzętu do komunikacji, dla urządzeń infor-
matycznych, audio-video i telekomunikacji, do zastosowania 
w elektryce, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Table-
ty, Gry wideo (software), Urządzenia elektroniczne dostępu 
do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, Pe-
ryferyjne urządzenia komputerowe, Urządzenia peryferyjne 
do odtwarzania danych, Klawiatury, Joysticki, Joysticki 
do komputerów i do gier komputerowych i wideo, Joysticki 
do użytku z komputerem inne niż do gier, Oprogramowanie 
komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania 
globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, Opro-
gramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji da-
nych i obrazów wideo, edycji tekstu, Oprogramowanie na-
rzędziowe, Ładowarki do baterii, Ładowarki przenośne 
do użytku z telefonami, Ładowarki baterii elektrycznych, Ła-
dowarki dla akumulatorów, Telefony, Telefony internetowe, 
Telefony komórkowe, Telefony przenośne, Telefony bezprze-
wodowe, Telefony cyfrowe, Telefony samochodowe, Telefo-
ny satelitarne, Telefony VOIP, Telefony stacjonarne, Automaty 
telefoniczne, Futerały na telefony, Skórzane etui na telefony, 
Telefony zasilane energią, Telefony z potrójnym pasmem 
częstotliwości, Telefony z systemem komunikacji wewnętrz-
nej, Telefony komórkowe do użytku w pojazdach, Urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, Sprzęt do ko-
munikacji, Urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma 
węzłami sieci typu Point-to-Point, Urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i karto-
graficzne, Urządzenia GPS, Urządzenia systemu GPS, Urzą-
dzenia nawigacyjne GPS, Błyskowe żarówki, Mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych monetami, Utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, Komputerowe systemy operacyjne, Urządze-
nia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedial-
ne i fotograficzne, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Urzą-
dzenia do gaszenia ognia, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia 
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, 
Urządzenia do przechowywania danych, Sprzęt do przetwa-
rzania danych elektryczny i mechaniczny, Akcesoria do prze-
twarzania danych elektryczne i mechaniczne, Sprzęt peryfe-
ryjny do komputerów, Komputery, Komponenty i części 
do komputerów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Tele-
wizory, Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne 
oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, Pamięci 
komputerowe, Klawiatury komputerowe, Interfejsy kompu-
terowe, Rysiki komputerowe, Modemy komputerowe, Gło-
śniki komputerowe, Obudowy komputerowe, Komputerowe 
monitory ekranowe, Bezprzewodowe peryferia komputero-
we, Interaktywne systemy komputerowe, Chipsety kompu-
terowe, Chipy komputerowe, Dyski komputerowe, Równole-
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gle porty komputerowe, Szeregowe porty komputerowe, 
Komputerowe napędy dyskowe, Komputerowe mapy cyfro-
we, Nagrane programy komputerowe, Zapisane oprogramo-
wanie komputerowe, Komputerowe monitory wyświetlają-
ce, Komputerowe przełączniki sieciowe, Komputerowe karty 
sieciowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Kom-
puterowe płyty główne, Platformy oprogramowania kompu-
terowego, Komputerowe ekrany dotykowe: programy 
i oprogramowanie komputerowe: nagrane, Komputerowe 
karty rozszerzające programy i oprogramowanie kompute-
rowe do gier: programy i oprogramowanie komputerowe 
do obsługi gier, Pakiety oprogramowania komputerowego, 
Pamięci komputerowe, Komputerowe urządzenia do progra-
mowania, Sprzęt do telefonii komputerowej, Urządzenia 
komputerowe do magazynowania danych, Komputerowe 
wygaszacze ekranu, do pobrania, Kodowane kary dostępu 
do oprogramowania komputerowego, Komputerowe karty 
sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń kom-
puterowych do sieci komputerowych, Urządzenia sterujące 
używane w grach wideo i komputerowych, Akcesoria kom-
puterowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe, 
słuchawki, Słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, muzycz-
ne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, Słuchawki z mi-
krofonem, Słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, 
Słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, 
12 Pojazdy i środki transportu, Pojazdy jednośladowe, Rowe-
ry, Rowery trekkingowe, Rowery dostawcze, Rowery wodne, 
Rowery górskie, Rowery szosowe, Rowery składane, Rowery, 
Rowery wyposażone w silnik, Bagażniki rowerowe, Dzwonki 
do rowerów, Skutery jako pojazdy, Hulajnogi jako pojazdy 
z silnikiem lub bez, Skutery wodne, Pojazdy, skutery, śnieżne, 
Skutery do transportu, Skutery sterowane elektrycznie, Sku-
tery wyposażone w silnik, Skutery do transportu osobowego 
wyposażone w silnik lub nie, Motorowery, Motocykle, Moto-
cykle do motocrossu, Ciągniki ogrodnicze, Okucia do pojaz-
dów, Akcesoria do rowerów nie ujęte w innych klasach, 
16 Artykuły i materiały piśmienne nie zawarte w innych kla-
sach, Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Papier i karton, 
Materiały drukowane, Wydawnictwa reklamowe, Katalogi, 
Periodyki, Afisze, Albumy, Atlasy, Almanachy, Blankiety, Bro-
szury, Druki, Formularze, Fotografie i kalendarze, Książki, 
Mapy, Naklejki, Nalepki, Obwoluty, Plakaty, Prospekty: plany, 
Publikacje, Rysunki, Koperty, Kupony papierowe, Kartki oko-
licznościowe, Papierowe ozdoby, Torby i worki do pakowania 
i zawijania papierowe i lub z tworzyw sztucznych, Czcionki 
drukarskie, Gazety, czasopisma i wydawnictwa periodyczne, 
Torebki i artykuły do pakowania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, Jednorazowe produkty papierowe, Wypo-
sażenie edukacyjne, 28 Urządzenia rozrywkowe i do gier 
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, Gry i za-
bawki, Sprzęt i artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, 
w sieci handlowej, za pomocą globalnej sieci komputerowej, 
on-line, za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej i sprzeda-
ży katalogowej, w trybie aukcji w zakresie towarów, sprzęt 
RTV i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty i zestawy kina do-
mowego, zestawy kina domowego z DVD w formacie zapisu 
optycznego, kina domowe z DVD, odtwarzacze DVD przeno-
śne, sprzęt i urządzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarza-
cze, dyktafony, gramofony, odtwarzacze MP3, odtwarzacze 
MP4, video, radia, radiobudziki, radioodtwarzacze, radiood-
biorniki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, 
stacje dokujące głośniki, komputerowe i elektroniczne stacje 
dokujące, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasi-
lacze, ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elek-
troniczne, w tym do użytku domowego, subwoofery, 
wzmacniacze, systemy i instalacje audiowizualne, tunery 

DVBT, anteny, projektory, ekrany projekcyjne, projektory tra-
dycyjne, uchwyty do projektorów, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych monetami, urządzenia do ga-
szenia ognia, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, sprzęt komputerowy, 
akcesoria do komputerowe, przewody komputerowe, table-
ty, gry wideo, Urządzenia elektroniczne dostępu do global-
nych sieci komputerowych i komunikacyjnych, komponenty 
i części do komputerów, sprzęt peryferyjny do komputerów, 
urządzenia peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki, 
joysticki do komputerów i do gier komputerowych i wideo, 
joysticki, joysticki do użytku z komputerem inne niż do gier, 
urządzenia do zabaw komputerowe, do gier wideo i dostępu 
oraz przeglądania globalnych sieci komputerowych i komu-
nikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji 
i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, opro-
gramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki 
przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elek-
trycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony 
internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, tele-
fony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samocho-
dowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonar-
ne, automaty telefoniczne, utrwalone na nośnikach informa-
cje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publi-
kacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
komputerowe systemy operacyjne, urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficz-
ne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci 
komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do prze-
chowywania danych, sprzęt do przetwarzania danych elek-
tryczny i mechaniczny, akcesoria do przetwarzania danych 
elektryczne i mechaniczne, urządzenia audio i odbiorniki ra-
diowe, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne 
oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, pamięci 
komputerowe, klawiatury komputerowe, interfejsy kompute-
rowe, rysiki komputerowe, modemy komputerowe, głośniki 
komputerowe, obudowy komputerowe, komputerowe mo-
nitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, 
interaktywne systemy komputerowe, chipsety komputero-
we, chipy komputerowe, dyski komputerowe, równolegle 
porty komputerowe, szeregowe porty komputerowe, kom-
puterowe napędy dyskowe, komputerowe mapy cyfrowe, 
nagrane programy komputerowe, zapisane oprogramowa-
nie komputerowe, komputerowe monitory wyświetlające, 
komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty 
sieciowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, kom-
puterowe płyty główne, platformy oprogramowania kom-
puterowego, komputerowe ekrany dotykowe, programy 
i oprogramowanie komputerowe, nagrane, komputerowe 
karty rozszerzające, programy i oprogramowanie kompute-
rowe do gier, programy i oprogramowanie komputerowe 
do obsługi gier, pakiety oprogramowania komputerowego, 
pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia do progra-
mowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia 
komputerowe do magazynowania danych, komputerowe 
wygaszacze ekranu, do pobrania, kodowane karty dostępu 
do oprogramowania komputerowego, komputerowe karty 
sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń kom-
puterowych do sieci komputerowych, urządzenia sterujące 
używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria kom-
puterowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe, 
słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, muzycz-
ne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słuchawki z mi-
krofonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, 
słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, fute-
rały na telefony, skórzane etui na telefony, telefony zasilane 
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energią, telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefo-
ny z systemem komunikacji wewnętrznej, telefony komórko-
we do użytku w pojazdach, urządzenia technologii informa-
cyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, urządzenia 
do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-
-to-Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza-
cyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, 
urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, urzą-
dzenia i przyrządy, naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotogra-
ficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne do ratowania życia, do celów dy-
daktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przy-
łączenia, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji 
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania, 
oraz odtwarzania dźwięku i lub obrazów, magnetyczne no-
śniki danych, procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu, 
komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sy-
gnałów analogowych, procesory do przetwarzania obrazów, 
procesory główne do komputerów, płyty kompaktowe, DVD 
i inne nośniki nagrań cyfrowych, taśmy, urządzenia i sprzęt 
3D, oprogramowanie 3D, Urządzenia wielofunkcyjne będące 
najczęściej połączeniem 2 lub więcej funkcji kilku urządzeń 
odnoszących się do różnych kategorii sprzętów, mianowicie 
sprzętu Rtv i AGD, urządzeń i sprzętu technologii informacyj-
nej i audiowizualnej, urządzenia wielofunkcyjne spełniające 
funkcję kopiarki, faksu i skanera z drukarką atramentową, 
urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcję kopiarki, faksu 
i skanera z drukarką laserową, drukarki, drukarki laserowe, 
niszczarki, laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory na-
ukowe, urządzenia biurowe, komputery, notebooki, ultrabo-
oki, torby do notebooków, czytniki kart pamięci, zasilacze 
do notebooków, tunery, TV i FM, zestawy komputerowe, ta-
blety, ebooki, akcesoria do tabletów, czytniki ebooków, etui 
na czytniki ebooków, etui na tablety, monitory, monitory 
LED, monitory LCD, oprogramowanie, programy komputero-
we, urządzenia do nagrywania, transmisji i lub reprodukcji 
dźwięku i lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, tusze, 
tonery, papier i folie, klawiatury, klawiatury z myszką, akceso-
ria komputerowe jak podkład pod myszki, myszki kompute-
rowe, głośniki, joypady, kierownice, kamery internetowe, ka-
mery IP, dyski twarde zewnętrzne, dyski optyczne, DVD, na-
grane dyski, pamięci przenośne, słuchawki z mikrofonem, 
mikrofony, listwy i filtry zasilające, bezprzewodowe karty sie-
ciowe, płyty CD, DVD, optyczne, płyty CD-ROM, przewody 
komputerowe i adaptery, karty dźwiękowe, karty graficzne, 
napędy dysków, obudowy pamięci, płyty główne, procesory, 
zasilacze, routery, modemy, konsole, konsole przenośne, gry 
PC, akcesoria do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty cyfro-
we, lustrzanki cyfrowe, aparaty kompaktowe, aparaty kom-
paktowe z wymienną optyką, karty pamięci, obiektywy 
do aparatów, lampy błyskowe, baterie, ładowarki do akumu-
latorów, pokrowce, statywy, kamery, kamery cyfrowe, akce-
soria do kamer, kamery sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, 
fotoksiążki, fotoobrazy, sprzęt i urządzenia do nawigacji, 
przenośne systemy nawigacyjne, ładowarki, nawigacja tre-
ningowa, ręczne urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, 
smartfony, akcesoria do telefonów komórkowych, słuchawki 
bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, pokrowce, 
ładowarki samochodowe, ładowarki przenośne, ładowarki 
sieciowe, smartwatche, zestawy głośnomówiące, zestawy 
słuchawkowe, aparaty telefoniczne, faksy, telefony bezprze-
wodowe, telefony przewodowe, radiotelefony CB radia, ante-
ny CB, krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się 
na odległość, nawigacje, nawigacje samochodowe, aparaty 
telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne, baterie 
do telefonów, karty sim, karty telefoniczne do telefonów ko-
mórkowych, plecaki, torby, gry planszowe, zabawki, artykuły 

sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń, akce-
soria sportowe, pojazdy i środki transportu, pojazdy jedno-
śladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, ro-
wery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składa-
ne, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowero-
we, dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi 
jako pojazdy, skutery wodne, hulajnogi wyposażone w silnik 
lub bez, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycz-
nie, pojazdy jako skutery śnieżne, skutery wyposażone w sil-
nik, skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik 
lub bez, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu, 
ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria rowero-
we, akcesoria do skuterów, sportowe akcesoria zimowe, eks-
pandery, kijki, łyżworolki, rowerki, tarcze, stopery, zegarki 
do biegania, narzędzia ogrodowe, narzędzia do prac remon-
towych i budowlanych, artykuły ogrodnicze, wentylatory, 
myjki i akcesoria do myjek ciśnieniowych, akcesoria do ogro-
du, glebogryzarki, konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne, 
kosiarki samojezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki i zamia-
tarki, pilarki, pompy i hydrofory, górnowrzecionowe, alarmy, 
sprzęt i przyrządy pomiarowe, świetlówki kompaktowe, ża-
rówki LED, żarówki, błyskowe żarówki, urządzenia do pod-
grzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instala-
cje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki, zamra-
żarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuchnie, kuchenki, 
kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, ceramiczne, indukcyj-
ne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuchenek mikrofalowych, 
kuchenki do zabudowy, akcesoria i pojedyncze elementy 
do kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki parowe, płyty, 
płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, okapy, okapy szafko-
we i podszafkowe, kominowe, wyspowe, filtry do okapów, 
blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspresy przelewo-
we, frytkownice, grille, kombiwary i parowary, krajalnice, ma-
szynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stojące, młynki 
elektryczne, opiekacze i sandwicze, piekarniki, roboty wielo-
czynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyci-
skarki do cytrusów, wypiekacze do chleba, drobny sprzęt 
gospodarstwa domowego, narzędzia i urządzenia użytko-
wane w gospodarstwie domowym, akcesoria do golenia, ci-
śnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki do szczoteczek 
elektrycznych, Lokówki, masażery do stóp, prostownice i kar-
bownice, strzyżarki i trymery, suszarki do włosów, suszarko 
lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria 
do domu dekoracyjne i użytkowe stanowiące wyposażenie 
wnętrz i uzupełniające wnętrza, materiały eksploatacyjne 
do maszyn i urządzeń biurowych, środki do urządzeń AGD 
do czyszczenia, konserwacji, pielęgnacji, narzędzia i przyrzą-
dy o napędzie ręcznym, ostrza, w tym maszynki do golenia, 
maszynki do strzyżenia, mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszy-
ny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia 
do gaszenia ognia, termometry nie do celów medycznych, 
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary 
do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia 
w wodę, instalacje sanitarne, kable, kable do zastosowania 
w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza 
elektryczne, przewody audio-video, kable i przewody 
do przesyłu i transmisji sygnału i lub połączeń audio video, 
uchwyty i listwy RTV, uchwyty montażowe do zawieszenia 
TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe za-
bezpieczające przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyj-
ne, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektrycz-
ne ocieplenia łóżek, elektryczne ogrzewane poduszki, koce 
nie do celów leczniczych, czajniki elektryczne, elektryczne 
naczynia do gotowania, narzędzia maszynowe, narzędzia 
rolnicze o napędzie innym niż ręczny, elektryczne maszyny 
i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa 
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domowego, elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz po-
jemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt 
i akcesoria do czyszczenia i mycia, szczotki, materiały szczot-
karskie, przybory i narzędzia używane w gospodarstwie do-
mowym i kuchni, skrobaki, szczotko skrobaczki, ręczne i elek-
tryczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciskania, elek-
tryczne grzebienie, elektryczne szczoteczki do zębów, alko-
maty, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa domowe-
go, nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, 
wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, 
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, na-
rzędzia kuchenne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, 
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne 
i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkowni-
ce kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do pu-
szek, nieelektryczne, żelazka, deski do prasowania, generato-
ry pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektorowe, 
maszyny do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące ręczne, 
stacje pogodowe i termometry, wentylatory, klimatyzatory, 
klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgoci, przybory 
do higieny i pielęgnacji urody, środki i substancje do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, chemia 
gospodarcza, chemiczne środki do prasowania i środki pio-
rące, preparaty chemiczne, w tym preparaty chemiczne 
do powierzchniowego mycia pojazdów, kosmetyki samo-
chodowe oraz motoryzacyjne, chemia samochodowa, płyny 
eksploatacyjne do samochodów, płyny do spryskiwaczy, 
substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty chemiczne 
zapobiegające zamarzaniu, chłodziwa do pojazdów samo-
chodowych, odmrażacze do zamków, gry, zabawki, karty 
do gier, artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt wędkarski, 
gry planszowe, gry komputerowe, urządzenia rozrywkowe 
i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, 
walizy, walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie 
i kaletnicze, odzież, odzież ochronna i sportowa, buty, nakry-
cia głowy, towary z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstyl-
nej, meblowej, Elektroniczne usługi w zakresie handlu, mia-
nowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych 
i handlowych, Reklama, Reklama billboardowa, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Tworzenie reklamo-
wych i sponsorowanych tekstów, Reklama korespondencyj-
na, Usługi promocyjne, Promocja sprzedaży towarów, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Kampanie promocyjne i lub reklamowe, Kreowanie 
wizerunku firmy, usług, towarów, Multimedialne prezentacje 
towarów i usług w celu sprzedaży, Prezentacja komunikatów 
treści promocyjnych i reklamowych za pomocą dowolnej 
formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub multime-
dialnej, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, 
druków, katalogów, broszur, materiałów drukowanych, new-
sletterów, Kompilacja ogłoszeń reklamowych, w tym do wy-
korzystania w Internecie, promocja handlu, w tym handlu 
elektronicznego, Dostarczanie informacji handlowej i go-
spodarczej, Dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, 
także za pośrednictwem mediów, Obsługa handlu za pomo-
cą poczty elektronicznej, Organizowanie programów lojal-
nościowych, promocyjnych i aukcji, Obsługa programów lo-
jalnościowych programów promocyjnych i aukcji, Organizo-
wanie eventów, wystaw, targów i konkursów w celach rekla-
mowych i handlowych, Rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i ofert reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń, publiko-
wanie materiałów reklamowych, Publikowanie informacji 
handlowych i gospodarczych, Prezentowanie towarów 

w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu przeprowadza-
nia sprzedaży produktów za pomocą globalnej sieci kompu-
terowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, Przygotowywanie audiowizu-
alnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w re-
klamie, Kompilacja i systematyzacja informacji tekstowej oraz 
obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali 
komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i intra-
net, Zarządzanie w działalności handlowej, Usługi informa-
cyjne dla konsumentów, udzielanie i dostarczanie informacji 
dotyczących handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień 
w handlu, Usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej produktów, Usługi handlu elek-
tronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produk-
tach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów 
reklamowych i sprzedaży, Dostarczanie informacji za pośred-
nictwem Internetu na temat sprzedaży produktów, Admini-
strowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Admini-
strowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów de-
talicznych, działalności handlowej, Prace biurowe, Prowadze-
nie punktów handlowych, Usługi konsultacyjne, doradcze 
w zakresie wymienionych usług, Informacja o wymienionych 
usługach.

(210) 542701 (220) 2022 05 04
(731) TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TRAVELPLANET.PL -RADOŚĆ ZACZYNA SIĘ TUTAJ
(510), (511) 35 Promocja [reklama] podróży, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich, w tym za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, 
na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubezpiecze-
niowych w imieniu osób trzecich, Reklama, w tym reklama 
za pośrednictwem telefonu i reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej umożliwiająca klientom dogod-
ne obejrzenie i porównanie towarów i usług osób trzecich, 
Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi marke-
tingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, 
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Pośrednictwo w dzia-
łalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w za-
wieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 
Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, Świadczenie usług porównania cen online, 
Usługi handlu elektronicznego w zakresie usług turystycz-
nych i imprez turystycznych, Usługi porównywania cen, 
Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi 
w zakresie zamówień online, Zarządzanie działalnością ho-
teli dla osób trzecich, Dostarczanie informacji porównaw-
czych w zakresie cen pokojów hotelowych, Usługi handlu 
elektronicznego w zakresie usług turystycznych i imprez 
turystycznych, Usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, Pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsię-
biorstw w ramach franchisingu, Pomoc przy prowadzeniu 
franszyz, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej do-
tycząca franchisingu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym 
w ramach kontraktu franczyzowego, 39 Usługi agencji 
podróży i rezerwacji, Usługi agencji podróży w zakresie 
organizowania podróży wakacyjnych, Usługi agencji po-
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dróży polegające na organizowaniu podróży, w tym trans-
portu podróżnych, Usługi agencji rezerwującej podróże, 
Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, 
Usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji 
i zamówień na transport, Organizowanie podróży, Orga-
nizowanie wycieczek, Planowanie, organizowanie i rezer-
wowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, 
Usługi przewodników turystycznych, Usługi rezerwacji 
biletów na podróż, Usługi rezerwacji biletów lotniczych, 
Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Usługi rezerwacji 
podróży lotniczych, Usługi rezerwacji w zakresie podróży 
drogą morską, Usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą 
lądową, Usługi rezerwacji w zakresie, środków transportu, 
podróży i wczasów, w tym wczasów zorganizowanych, Wy-
pożyczanie pojazdów, Udzielanie informacji dotyczących 
podróży, Udzielanie informacji dotyczących transportu pa-
sażerskiego, Udzielanie informacji na temat przylotów i od-
lotów, Udzielanie informacji związanych z planowaniem 
i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą 
środków elektronicznych, Udzielanie informacji związanych 
z podróżami i transportem za pomocą środków elektro-
nicznych, Udzielanie informacji związanych z planowaniem 
i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą środków 
elektronicznych, Usługi informacyjne i doradcze dla konsu-
mentów w zakresie wyboru nabywanych usług takich jak 
rezerwacja biletów lotniczych, imprezy turystyczne, wy-
cieczki, wynajem samochodów, 41 Rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, Informacja o wypoczynku i impre-
zach rozrywkowych, w szczególności kulturalnych i spor-
towych, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, Informacja 
o rekreacji, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, 
Organizowanie gier i konkursów, Prowadzenie konkursów 
w Internecie, Organizacja szkoleń, usługi agencji dystrybu-
cji biletów [rozrywka], Informacja o wypoczynku, Rezerwa-
cja miejsc na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie obo-
zów wakacyjnych [rozrywka], Organizowanie obozów spor-
towych, Publikowanie katalogów dotyczących podróży, 
Publikowanie katalogów dotyczących turystyki, 43 Usługi 
pośredników turystycznych, agentów turystycznych i biur 
turystycznych w zakresie rezerwacji i organizowania zakwa-
terowania dla podróżnych, w szczególności w hotelach, do-
mach turystycznych, motelach, pensjonatach, kwaterach, 
na terenach kempingowych, świadczone zwłaszcza z wy-
korzystaniem Internetu, Usługi rezerwacji zakwaterowania 
na wakacje, Tymczasowe zakwaterowanie, Organizowanie 
zakwaterowania dla wczasowiczów i turystów, Organizo-
wanie zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja hotelowa 
na rzecz osób trzecich, Rezerwacja miejsc na kempingach, 
Rezerwacja miejsc w pensjonatach i hotelach, Rezerwo-
wanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów 
wakacyjnych, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hote-
lowych, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempin-
gowego, Świadczenie usług informacyjnych dotyczących 
zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, 
Udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji 
hotelowych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwa-
terowania w hotelach, Usługi rezerwacji hoteli świadczone 
za pośrednictwem Internetu, Informacja na temat hoteli, 
Ocena zakwaterowania wakacyjnego, Usługi informacyjne 
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych usług takich jak rezerwacja miejsc noclegowych.

(210) 542703 (220) 2022 05 04
(731) TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)

(540) RADOŚĆ ZACZYNA SIĘ TUTAJ
(510), (511) 35 Promocja [reklama] podróży, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich, w tym za pośrednictwem glo-
balnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, Promowa-
nie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron 
trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu 
osób trzecich, Reklama, w tym reklama za pośrednictwem 
telefonu i reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej umożliwiająca klientom dogodne obejrzenie i porów-
nanie towarów i usług osób trzecich, Usługi marketingowe 
w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe za pośrednic-
twem wyszukiwarek internetowych, Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób 
trzecich, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprze-
daży na rzecz osób trzecich, Przygotowanie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Świadczenie 
usług porównania cen online, Usługi handlu elektronicznego 
w zakresie usług turystycznych i imprez turystycznych, Usłu-
gi porównywania cen, Usługi w zakresie zamówień na rzecz 
osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, Zarządza-
nie działalnością hoteli dla osób trzecich, Dostarczanie infor-
macji porównawczych w zakresie cen pokojów hotelowych, 
Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
wyboru nabywanych usług zakupu kart podarunkowych, 
Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej zwią-
zana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach fran-
chisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisin-
gu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontrak-
tu franczyzowego, 39 Usługi agencji podróży i rezerwacji, 
Usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży 
wakacyjnych, Usługi agencji podróży polegające na orga-
nizowaniu podróży, w tym transportu podróżnych, Usługi 
agencji rezerwującej podróże, Usługi biura turystycznego 
w celu rezerwacji podróży, Usługi biura podróży, mianowi-
cie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, Orga-
nizowanie podróży, Organizowanie wycieczek, Planowanie, 
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków 
elektronicznych, Usługi przewodników turystycznych, Usłu-
gi rezerwacji biletów na podróż, Usługi rezerwacji biletów 
lotniczych, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Usługi 
rezerwacji podróży lotniczych, Usługi rezerwacji w zakresie 
podróży drogą morską, Usługi rezerwacji w zakresie po-
dróży drogą lądową, Usługi rezerwacji w zakresie, środków 
transportu, podróży i wczasów, w tym wczasów zorgani-
zowanych, Wypożyczanie pojazdów, Udzielanie informacji 
dotyczących podróży, Udzielanie informacji dotyczących 
transportu pasażerskiego, Udzielanie informacji na temat 
przylotów i odlotów, Udzielanie informacji związanych z pla-
nowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi 
za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji 
związanych z podróżami i transportem za pomocą środków 
elektronicznych, Udzielanie informacji związanych z plano-
waniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą 
środków elektronicznych, Usługi informacyjne i doradcze dla 
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych usług takich 
jak rezerwacja biletów lotniczych, imprezy turystyczne, wy-
cieczki, wynajem samochodów, 41 Rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna, Informacja o wypoczynku i imprezach 
rozrywkowych, w szczególności kulturalnych i sportowych, 
zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, Informacja o rekre-
acji, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizo-
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wanie gier i konkursów, Prowadzenie konkursów w Interne-
cie, Organizacja szkoleń, Usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], Informacja o wypoczynku, Rezerwacja miejsc 
na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie obozów waka-
cyjnych [rozrywka], Organizowanie obozów sportowych, 
Publikowanie katalogów dotyczących podróży, Publikowa-
nie katalogów dotyczących turystyki, 43 Usługi pośredników 
turystycznych, agentów turystycznych i biur turystycznych 
w zakresie rezerwacji i organizowania zakwaterowania dla 
podróżnych, w szczególności w hotelach, domach turystycz-
nych, motelach, pensjonatach, kwaterach, na terenach kem-
pingowych, świadczone zwłaszcza z wykorzystaniem Inter-
netu, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Tymcza-
sowe zakwaterowanie, Organizowanie zakwaterowania dla 
wczasowiczów i turystów, Organizowanie zakwaterowania 
w hotelach, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Re-
zerwacja miejsc na kempingach, Rezerwacja miejsc w pen-
sjonatach i hotelach, Rezerwowanie tymczasowego zakwa-
terowania w postaci domów wakacyjnych, Usługi w zakresie 
rezerwacji pokojów hotelowych, Zapewnianie obiektów 
i wyposażenia kempingowego, Świadczenie usług informa-
cyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz 
usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla 
podróżnych, Udostępnianie informacji online dotyczących 
rezerwacji hotelowych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w hotelach, Usługi rezerwacji hoteli świad-
czone za pośrednictwem Internetu, Informacja na temat 
hoteli, Ocena zakwaterowania wakacyjnego, Usługi informa-
cyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru naby-
wanych usług takich jak rezerwacja miejsc noclegowych.

(210) 543687 (220) 2022 06 02
(731) VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Do zobaczenia w Vision Express

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02, 02.09.04
(510), (511) 9 Artykuły do wyrobu okularów, Etui na okulary, 
Łańcuszki do okularów, Oprawki do okularów, Szkła do oku-
larów, Sznurki do okularów, Okulary [optyka], Okulary prze-
ciwsłoneczne, Okulary antyrefleksyjne i soczewki kontakto-
we, Optyczne (soczewki), Szkła optyczne [optyka], Wyroby 
optyczne, Aparatura i instrumenty optyczne, Urządzenie 
i przyrządy do badania kontrastowego siatkówki i naczy-
niówki oka, Skanery optyczne, Optyczne artykuły, Optycz-
ne elementy pomiarowe, Optyczne urządzenia pomiarowe, 
Laboratoryjna aparatura optyczna, Laboratoryjne urządzenia 
optyczne, Aparatura optyczna na podczerwień, Urządzenia 
i przyrządy optyczne, Urządzenia testujące do sprawdzania 
urządzeń optycznych, Urządzenia do badań naukowych 
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Przy-
rządy pomiarowe, Przyrządy do obrazowania, Urządzenia 
i przyrządy naukowe, Przyrządy pomiarowe z cyfrowym od-
czytem, Czujniki do przyrządów pomiarowych, Urządzenia 
i przyrządy laboratoryjne, Przyrządy miernicze, do wykry-
wania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, Urządzenia 
i przyrządy do mikroskopii skaningowej z wykorzystaniem 
przewodzenia jonowego, Kamery do szybkiego skanowania, 
Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe urządzenia steru-
jące do sterowania procesami, Kamery cyfrowe zaopatrzo-
ne w filtry, 40 Przetwarzanie soczewek optycznych w celu 
spełnienia indywidualnych wymagań, Nakładanie cienkich 

powłok foliowych na elementy optyczne, Obróbka szkła 
w celu zmiany właściwości optycznych, Szlifowanie socze-
wek optycznych, Szlifowanie szkła optycznego, Powlekanie 
soczewek optycznych, Obróbka komponentów optycznych 
w celu zmiany właściwości optycznych, Obróbka soczewek 
w celu zmiany właściwości optycznych, Wytwarzanie socze-
wek okularowych na zamówienie, 44 Usługi optyczne, Bada-
nia optyczne, Dopasowywanie soczewek optycznych, Usługi 
badania wzroku [zakłady optyczne], Obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, Usługi dopasowywa-
nia okularów.

(210) 543716 (220) 2022 06 02
(731) PILARSKA PAULINA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biała Koronka Boutique

(531) 27.05.01, 09.03.05
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich odzie-
ży, bielizny dziennej i nocnej oraz plażowej dla kobiet, męż-
czyzn i dzieci w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednic-
twem strony internetowej pozwalające klientom oglądać 
i nabywać znajdujące się tam towary.

(210) 543793 (220) 2022 06 06
(731) VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vision Med by Vision Express

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02, 02.09.04
(510), (511) 9 Artykuły do wyrobu okularów, Etui na okulary, 
Łańcuszki do okularów, Oprawki do okularów, Szkła do oku-
larów, Sznurki do okularów, Okulary [optyka], Okulary prze-
ciwsłoneczne, Okulary antyrefleksyjne i soczewki kontakto-
we, Optyczne (soczewki), Szkła optyczne [optyka], Wyroby 
optyczne, Aparatura i instrumenty optyczne, Urządzenie 
i przyrządy do badania kontrastowego siatkówki i naczy-
niówki oka, Skanery optyczne, Optyczne artykuły, Optycz-
ne elementy pomiarowe, Optyczne urządzenia pomiarowe, 
Laboratoryjna aparatura optyczna, Laboratoryjne urządzenia 
optyczne, Aparatura optyczna na podczerwień, Urządzenia 
i przyrządy optyczne, Urządzenia testujące do sprawdzania 
urządzeń optycznych, Urządzenia do badań naukowych 
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Przy-
rządy pomiarowe, Przyrządy do obrazowania, Urządzenia 
i przyrządy naukowe, Przyrządy pomiarowe z cyfrowym od-
czytem, Czujniki do przyrządów pomiarowych, Urządzenia 
i przyrządy laboratoryjne, Przyrządy miernicze, do wykry-
wania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, Urządzenia 
i przyrządy do mikroskopii skaningowej z wykorzystaniem 
przewodzenia jonowego, Kamery do szybkiego skanowania, 
Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe urządzenia steru-
jące do sterowania procesami, Kamery cyfrowe zaopatrzo-
ne w filtry, 40 Przetwarzanie soczewek optycznych w celu 
spełnienia indywidualnych wymagań, Nakładanie cienkich 
powłok foliowych na elementy optyczne, Obróbka szkła 
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w celu zmiany właściwości optycznych, Szlifowanie socze-
wek optycznych, Szlifowanie szkła optycznego, Powlekanie 
soczewek optycznych, Obróbka komponentów optycznych 
w celu zmiany właściwości optycznych, Obróbka soczewek 
w celu zmiany właściwości optycznych, Wytwarzanie socze-
wek okularowych na zamówienie, 44 Usługi optyczne, Bada-
nia optyczne, Dopasowywanie soczewek optycznych, Usługi 
badania wzroku [zakłady optyczne], Obrazowanie optyczne 
do użytku w diagnostyce medycznej, Usługi dopasowywa-
nia okularów.

(210) 543934 (220) 2022 06 08
(731) TRIDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) plomb-r
(510), (511) 5 Amalgamaty dentystyczne, anestetyki (środ-
ki znieczulające), antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy 
wyposażone, środki bakteriobójcze, balsamiczne prepara-
ty do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów 
farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów me-
dycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, 
leki do celów stomatologicznych, środki przeciwbólowe, 
środki przeciwzapalne, materiały do plombowania zębów,  
10 Aparatura dentystyczna, implanty chirurgiczne składają-
ce się ze sztucznych materiałów, przyrządy i przybory den-
tystyczne, urządzenia do użytku w ortodoncji, wypełniacze 
przestrzeni kostnej wykonane z materiałów sztucznych, 
dentystyczne sztyfty do sztucznych zębów, 44 Usługi den-
tystyczne, usługi ortodontyczne, pomoc medyczna.

(210) 544325 (220) 2022 06 22
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY ELFA LABORATORY, 

Kijów, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Doctor + Health & Care

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 24.13.01
(510), (511) 3 Papier ścierny, Materiały ścierne, Kleje do przy-
klejania sztucznych rzęs, Kleje do mocowania sztucznych 
włosów, Kleje do celów kosmetycznych, Płyny po goleniu, 
Dyfuzory zapachowe do powietrza, Preparaty zapachowe 
do powietrza, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, 
Olejek migdałowy, Mydło migdałowe, Preparaty z aloesu 
do celów kosmetycznych, Kamienie ałunowe [środki ścią-
gające], Bursztyn [perfumy], Mydło antyperspirantowe, An-
typerspiranty [przybory toaletowe], Antystatyczne arkusze 
do suszarek, Preparaty antystatyczne do użytku domowego, 
Aromaty [olejki eteryczne], Środki ściągające do celów kosme-
tycznych, Chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami 
czyszczącymi, Esencja badiana, Balsamy inne niż do celów 
leczniczych, Bazy do perfum kwiatowych, Basma [barwnik 
kosmetyczny], Preparaty do kąpieli nie do celów medycznych, 

Sole do kąpieli nie do celów leczniczych, Barwniki do bro-
dy, Maseczki kosmetyczne, Olejek bergamotowy, Preparaty 
wybielające [dekoloryzatory] do celów kosmetycznych, Pre-
paraty wybielające [odbarwiacze] do użytku domowego, 
Sole wybielające, soda wybielająca, farby do ciała do celów 
kosmetycznych, Preparaty odświeżające oddech do higieny 
osobistej, Spraye odświeżające oddech, Paski odświeżające 
oddech, Aromaty do ciast [olejki eteryczne], Mydło toaletowe 
w torcie, Sprężone powietrze w puszkach do celów czysz-
czenia i odkurzania, Węgliki metali [materiały ścierne], Che-
miczne preparaty czyszczące do użytku domowego, Kreda 
do czyszczenia, Preparaty czyszczące, Preparaty do czyszcze-
nia protez, Środki czyszczące do intymnych celów higieny 
osobistej, nielecznicze, Mleczko oczyszczające do celów toa-
letowych, Ściereczki nasączone detergentem do czyszczenia, 
Wosk szewski, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycz-
nych, Barwniki do celów toaletowych, Prześcieradła do prania 
zapobiegające powstawaniu kolorów, Chemikalia ożywiające 
kolory do użytku domowego [pranie], Preparaty do usuwa-
nia koloru, Korund [ścierny], Kremy kosmetyczne, Barwniki 
kosmetyczne, Zestawy kosmetyczne, Kredki kosmetyczne, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne 
do rzęs, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Prepa-
raty kosmetyczne do celów odchudzających, Kosmetyki, Ko-
smetyki dla zwierząt, Kosmetyki dla dzieci, Waciki bawełniane 
do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, 
Wata nasączona preparatami do demakijażu, Kremy do skó-
ry, Transfery dekoracyjne do celów kosmetycznych, Odtłusz-
czacze, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, Żele 
do wybielania zębów, Środki do czyszczenia zębów, pasty 
do protez, Mydło dezodorantowe, Dezodoranty dla ludzi lub 
dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt domowych, Prepa-
raty do depilacji, Wosk do depilacji, Preparaty do usuwania 
kamienia do celów domowych, Detergenty inne niż do użyt-
ku w operacjach produkcyjnych i do celów medycznych, 
Preparaty do płukania do osobistych celów sanitarnych lub 
dezodorujących [przybory toaletowe], Suche szampony, Pre-
paraty do czyszczenia na sucho, Środki suszące do zmywa-
rek do naczyń, Woda kolońska, Szmergiel, Płótno szmerglo-
we, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, 
Olejki eteryczne z cytronu, Olejki eteryczne z cytryny, Esencje 
eteryczne, Ekstrakty z kwiatów [perfumy], Płyny do płukania 
oczu nie do celów medycznych, Kosmetyki do brwi, Kredki 
do brwi, Środki do zmiękczania tkanin do użytku w praniu, 
Sztuczne rzęsy, Fałszywe paznokcie, Aromaty do napojów 
[olejki eteryczne], Wosk do podłóg, Środki do usuwania wosku 
do podłóg [preparaty do szorowania], Aromaty spożywcze 
[olejki eteryczne], Preparaty do fumigacji [perfumy], Olejek 
gaultheria, Żelowe plastry na oczy do celów kosmetycznych, 
Geraniol, Płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], Smary 
do celów kosmetycznych, Odżywki do włosów, Farby do wło-
sów, Płyny do włosów, Lakier do włosów, Preparaty do prosto-
wania włosów, Preparaty do falowania włosów, Heliotropina, 
Henna [barwnik kosmetyczny], Ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, Nadtlenek wodoru do celów kosmetycz-
nych, Kadzidło, Jonon [środki perfumeryjne], Olejek jaśmino-
wy, Woda javelle, Kadzidełka, Preparaty do usuwania lakieru, 
Wybielacz do prania, Niebieszczenie prania, Glazura do pra-
nia, preparaty do prania, Preparaty do namaczania prania, 
Olejek lawendowy, Woda lawendowa, Preparaty do wybiela-
nia skóry, Środki do konserwacji skóry [środki do polerowania], 
Preparaty nabłyszczające liście roślin, Błyszczyki do ust, Etui 
na szminki, Pomadki do ust, płynna lateksowa farba do ciała 
do celów kosmetycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, 
Makijaż, Puder do makijażu, Preparaty do makijażu, Prepara-
ty do demakijażu, Tusz do rzęs, Świece do masażu do celów 
kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż do celów medycz-
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nych, Woda micelarna, esencja miętowa [olejek eteryczny], 
Mięta do perfum, Wosk do wąsów, Płyny do płukania ust 
nie do celów medycznych, Piżmo [perfumy], Naklejki do zdo-
bienia paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, brokat 
do paznokci, Lakier do paznokci, Zmywacze do paznokci, 
Neutralizatory do trwałej ondulacji, Płyny antypoślizgowe 
do podłóg, Wosk antypoślizgowy do podłóg, Olejek terpen-
tynowy do odtłuszczania, Oleje do celów czyszczących, Olej-
ki do celów kosmetycznych, Olejki do perfum i zapachów, 
Olejki do celów toaletowych, Preparaty do usuwania farby, 
Pasty do brzytwy, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Wazelina 
do celów kosmetycznych, Preparaty fitokosmetyczne, Pasta 
do mebli i podłóg, Kremy do polerowania, Papier do po-
lerowania, Preparaty do polerowania, Róż do polerowania, 
Kamienie polerskie, Wosk do polerowania, Pomady do celów 
kosmetycznych, Potpourri [zapachy], Pumeks, Kora quillaia 
do mycia, Olejek różany, Preparaty do usuwania rdzy, Saszet-
ki do perfumowania bielizny, Safrol, Ścierka do piasku, Woda 
zapachowa, Pachnące drewno, Roztwory do szorowania, 
Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyj-
ne], Szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze prepa-
raty pielęgnacyjne], Szampony, Preparaty do golenia, Mydło 
do golenia, Kamienie do golenia [środki ściągające], Preparaty 
nabłyszczające do włosów, Krem do butów, Pasta do butów, 
Węglik krzemu [ścierny], Kremy wybielające do skóry, Prepa-
raty wygładzające [krochmalenie], Kamienie wygładzające, 
Mydło do rozjaśniania tekstyliów, Mydło do potu stóp, Mydło, 
Ług sodowy, Odplamiacze, Skrobia do celów pralniczych, Gla-
zura skrobiowa do celów pralniczych, Preparaty do opalania 
[kosmetyki], Preparaty przeciwsłoneczne, Wosk krawiecki, 
Talk w proszku do użytku toaletowego, Paski do wybielania 
zębów, Terpeny [olejki eteryczne], Chusteczki nasączone 
balsamami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone prepara-
tami do demakijażu, Woda toaletowa, Preparaty toaletowe, 
Pasta do zębów, Kamień polerski tripoli, Terpentyna do od-
tłuszczania, Preparaty do odblokowywania rur spustowych, 
Płyny do płukania pochwy do osobistych celów sanitarnych 
lub dezodorujących, Preparaty do usuwania lakieru, popiół 
wulkaniczny do czyszczenia, Preparaty do czyszczenia tapet, 
Soda do prania, do czyszczenia, Wosk do parkietów, Płyny 
do czyszczenia szyb, Płyny do twarzy i do ciała, Żele do twa-
rzy i do ciała, Nielecznicze środki do mycia i kąpieli, Środki 
do mycia i pielęgnacji włosów.

(210) 544355 (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  

COLD PINK HARD & LONG NAILS

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 26.03.04, 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) 545286 (220) 2022 07 19
(731) NOWAK RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moda Męska Nowak

(531) 02.01.05, 02.01.23, 27.05.05, 27.05.24, 26.04.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, nastę-
pujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, ko-
szule, kurtki, krawaty, marynarki, spodnie, paski, pokrowce, 
garnitury, kamizelki, muszki, swetry, czapki, szale, spinki 
do mankietów, pokrowce do garniturów, torby i pokrowce 
na odzież, 40 Krawiectwo, Szycie odzieży na miarę, Prze-
róbki odzieży.

(210) 545309 (220) 2022 07 19
(731) ABRAMCZYK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) NUGETKI
(510), (511) 29 Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Ryby 
mrożone, Ryby konserwowane, Ryby marynowane, Goto-
wane ryby, Ryby przetworzone, Ryby solone, Ryby suszone, 
Ryby wędzone, Ryby schłodzone, Ryby świeże, Ryby panie-
rowane, Mrożone produkty rybne, Mrożone gotowane ryby, 
Owoce morza [nieżywe], Mięczaki [nieżywe], Skorupiaki, nie-
żywe, Krewetki [nieżywe], Małże [nieżywe], Ostrygi, nieżywe, 
Mrożone owoce morza, Gotowane owoce morza, Owoce 
morza panierowane, Potrawy rybne, Produkty z owoców 
morza, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Mrożo-
ne posiłki składające się głównie z ryb, Filety rybne, Paluszki 
rybne, Kotlety rybne, Krokiety rybne, Kiełbaski rybne, Ste-
ki z ryb, Pulpety rybne, Galaretki rybne, Konserwy rybne, 
Pasztety rybne, Pasty rybne, Pasty z owoców morza, Pasta 
krewetkowa, Przeciery rybne, Sałatki rybne, Wywar rybny, 
Anchois, Surimi, Ikra rybia przetworzona, Kawior, Krakersy 
rybne, Dzwonka rybne, Płaty rybne, Polędwice rybne, Żyw-
ność produkowana z ryb, Przekąski rybne, Przetwory z ryb, 
ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, Potrawy gotowe 
z ryb, ikry rybiej, skorupiaków i owoców morza, Zupy, Parów-
ki rybne i rybno-warzywne, Chipsy rybne.

(210) 545543 (220) 2022 07 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MORE4CARE Anti Hair Loss

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.07.21, 27.07.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Kremy do rąk, Peelingi złuszczające do rąk, Peeling do stóp, 
Nielecznicze kremy do stóp, Preparaty przeciwsłoneczne, 
Preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, Prepara-
ty do golenia, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Zestawy 
do golenia, składające się z kremu do golenia i środków sto-
sowanych po goleniu, Preparaty do mycia rąk, Płyny do my-
cia, Kremy do mycia, Emulsje do mycia ciała nie zawierające 
mydła, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Sole do kąpieli, 
Preparaty do kąpieli, Mydła, Preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Perfu-
mowane wody toaletowe, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Wody kolońskie, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki 
do brwi, Kosmetyki do paznokci, Preparaty do pielęgnacji wło-
sów, Odżywki do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów 
i skóry głowy, Preparaty do włosów, Szampony do włosów, Ko-
smetyki do włosów, Farby do włosów, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy 
ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów, Chusteczki na-
sączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki 
toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Pre-
paraty farmaceutyczne, Lecznicze preparaty toaletowe, Pre-
paraty do kąpieli, lecznicze, Preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, Lecznicze preparaty na porost włosów, Lecz-
nicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, Sole do kąpieli do celów me-
dycznych, Kremy lecznicze, Lecznicze kremy do ust, Lecznicze 
żele do ciała, Lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, Kre-
my lecznicze do pielęgnacji skóry, Preparaty farmakologiczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji skóry do celów 
medycznych, Preparaty do pielęgnacji paznokci do celów 
medycznych, Suplementy diety, Kremy do stóp (Lecznicze -),  
Antybakteryjne środki do mycia.

(210) 545545 (220) 2022 07 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORE4CARE PERFECT TOUCH

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.07.21, 27.07.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, 
Kremy do rąk, Peelingi złuszczające do rąk, Peeling do stóp, 
Nielecznicze kremy do stóp, Preparaty przeciwsłoneczne, 
Preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, Prepara-
ty do golenia, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Zestawy 
do golenia, składające się z kremu do golenia i środków sto-
sowanych po goleniu, Preparaty do mycia rąk, Płyny do my-
cia, Kremy do mycia, Emulsje do mycia ciała nie zawierające 
mydła, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Sole do kąpieli, 
Preparaty do kąpieli, Mydła, Preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Perfu-
mowane wody toaletowe, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Wody kolońskie, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do rzęs, Ko-
smetyki do brwi, Kosmetyki do paznokci, Preparaty do pielę-
gnacji włosów, Odżywki do włosów, Preparaty kosmetyczne 
do włosów i skóry głowy, Preparaty do włosów, Szampony 
do włosów, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ust, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia 
zębów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, ma-
ski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, 
kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Lecznicze 
preparaty toaletowe, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Lecznicze prepa-
raty na porost włosów, Lecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecz-
nej, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy lecznicze, 
Lecznicze kremy do ust, Lecznicze żele do ciała, Lecznicze 
żele do pielęgnacji jamy ustnej, Kremy lecznicze do pielę-
gnacji skóry, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, 
Preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Pre-
paraty do pielęgnacji paznokci do celów medycznych, Su-
plementy diety, Kremy do stóp (Lecznicze -), Antybakteryjne 
środki do mycia, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pie-
lęgnacji urody, aplikatory do makijażu, Gąbki do makijażu, 
pędzelki do makijażu, Pędzle kosmetyczne, Aplikatory do ko-
smetyków, Pędzle do golenia, Szczotki, Grzebienie do wło-
sów, Szczoteczki do rzęs, Szczoteczki do paznokci, Grzebyki 
do rzęs, Szczoteczki do rzęs.

(210) 545547 (220) 2022 07 26
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORE4CARE Cryo Therapy

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.07.21, 27.07.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Kremy do rąk, Peelingi złuszczające do rąk, Peeling do stóp, 
Nielecznicze kremy do stóp, Preparaty przeciwsłoneczne, 
Preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, Prepara-
ty do golenia, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Zestawy 
do golenia, składające się z kremu do golenia i środków sto-
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sowanych po goleniu, Preparaty do mycia rąk, Płyny do my-
cia, Kremy do mycia, Emulsje do mycia ciała nie zawierające 
mydła, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Sole do kąpieli, 
Preparaty do kąpieli, Mydła, Preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Perfu-
mowane wody toaletowe, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Wody kolońskie, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatycz-
ne, Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do rzęs, Ko-
smetyki do brwi, Kosmetyki do paznokci, Preparaty do pielę-
gnacji włosów, Odżywki do włosów, Preparaty kosmetyczne 
do włosów i skóry głowy, Preparaty do włosów, Szampony 
do włosów, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów, Nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ust, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia 
zębów, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Ma-
ski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, 
Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Lecznicze 
preparaty toaletowe, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Lecznicze prepa-
raty na porost włosów, Lecznicze preparaty do pielęgnacji 
włosów, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecz-
nej, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy lecznicze, 
Lecznicze kremy do ust, Lecznicze żele do ciała, Lecznicze 
żele do pielęgnacji jamy ustnej, Kremy lecznicze do pielę-
gnacji skóry, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, 
Preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, Pre-
paraty do pielęgnacji paznokci do celów medycznych, Su-
plementy diety, Kremy do stóp (Lecznicze -), Antybakteryjne 
środki do mycia.

(210) 545637 (220) 2022 07 27
(731) TAKIPIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 03.01.08, 03.01.28
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Napoje dla zwie-
rząt domowych, Pokarm dla zwierząt domowych, Suchary 
dla psów.

(210) 545695 (220) 2022 07 29
(731) ŁOBODA GRZEGORZ ERG-BET, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) ERG-BET
(510), (511) 16 Taśmy klejące do pakowania, Folia, Folia z two-
rzywa sztucznego do opakowywania, Folie polietylenowe 
do zawijania lub pakowania, Folia do pakowania prezentów, 
Folia bąbelkowa do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Folia stretch z tworzywa sztucznego do pa-
kowania, Folia power stretch z tworzywa sztucznego do pa-
kowania, Folia strecz z tworzywa sztucznego do pakowania, 
Folia stretch bezbarwna z tworzywa sztucznego do pako-

wania, Folia stretch czarna z tworzywa sztucznego do pa-
kowania, Folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do opako-
wań, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, 
do paletyzacji, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania 
żywności, Folia spożywcza, Folie bąbelkowe do pakowania, 
Folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Taśma 
klejąca, Dwustronna taśma klejąca do użytku biurowego, 
Dwustronna taśma przylepna do użytku domowego, Taśma 
klejąca [materiały piśmienne], Podajniki do taśmy klejącej, 
17 Folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub pakowa-
nia], Taśmy do łączenia dywanów, Taśma pakowa, Srebrna ta-
śma klejąca, Klejąca taśma maskująca, Taśma samoprzylepna 
do opakowań, Taśma uszczelniająca do użytku domowego, 
Taśma maskująca do celów przemysłowych, Taśmy klejące 
do zabezpieczania dywanów przed przesuwaniem się, Folie 
pokryte substancjami klejącymi do użytku w produkcji.

(210) 545700 (220) 2022 07 29
(731) WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 01.01.04, 11.01.01, 09.07.01
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Prezentowanie w mediach usług w zakresie rozrywki, 
gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, 
wydarzeń kulturalnych, motoryzacji, sportów lub sportów 
ekstremalnych dla celów sprzedaży detalicznej, Sprzedaż 
detaliczna usług w zakresie rozrywki, gastronomii, wypo-
czynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, wydarzeń kultural-
nych, motoryzacji, wydarzeń sportowych, sportów lub 
sportów ekstremalnych, Usługi pośrednictwa w dziedzi-
nie sprzedaży towarów i usług, Usługa zamówień na rzecz 
osób trzecich w zakresie rozrywki, gastronomii, wypo-
czynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, motoryzacji, wy-
darzeń sportowych, sportów lub sportów ekstremalnych, 
Gromadzenie, zbieranie w jednym miejscu upominków 
z zakresu gastronomii, wypoczynku, rekreacji, sportu i roz-
rywki, w celu wygodnego oglądania i zakupu, Oferowanie 
z myślą o osobach trzecich za pomocą katalogów prze-
syłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, 
na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, kart 
upominkowych, które mogą być zrealizowane poprzez 
wymianę na usługi w zakresie rozrywki, gastronomii, 
wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, motoryzacji, 
wydarzeń kulturalnych, wydarzeń sportowych, sportów 
lub sportów ekstremalnych, Promocja i sprzedaż deta-
liczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
usług rozrywkowych, gastronomicznych, wypoczynko-
wych, kosmetycznych, rekreacyjnych, motoryzacyjnych, 
sportowych, wydarzeń kulturalnych, a także dotyczących 
podróży i wypoczynku, Usługi związane z listami prezen-
tów, 41 Informacja o rozrywce, Informacja o wypoczynku 
i rekreacji, Usługi z zakresu rozrywki, Rezerwacja miejsc 
na spektakle, Rezerwacja miejsc na wydarzenia muzycz-
ne, kulturalne, sportowe, gastronomiczne i motoryzacyj-
ne, Organizowanie wypoczynku, Informacje związane 
z organizacją wypoczynku lub rozrywki, Usługa udo-
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stępniania informacji w zakresie rozrywki, wypoczynku, 
rekreacji, sportów ekstremalnych za pośrednictwem por-
tali internetowych, Organizacja i prezentacja widowisk, 
Prezentowanie pokazów magii, 43 Usługi restauracyjne, 
usługi gastronomiczne w zakresie prowadzenia barów, 
klubów, pubów, restauracji, kawiarni, Organizowanie kola-
cji, bankietów i koktajli, Udostępnianie informacji poprzez 
portale internetowe w zakresie gastronomii, Udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, Rezerwacja stolików 
w restauracjach.

(210) 545790 (220) 2022 08 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY AMERYKAŃSKIE 185 G MIĘSA 

NA 100 G PRODUKTU wysoka zawartość białka BEZ 
DODATKU FOSFORANÓW

(531) 08.05.03, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.15, 05.03.13, 05.01.03, 
05.01.05, 25.01.19

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 545791 (220) 2022 08 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY ANGIELSKIE 185 G MIĘSA 

NA 100 G PRODUKTU wysoka zawartość białka BEZ 
DODATKU FOSFORANÓW

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.03.13, 08.05.03, 24.07.01, 27.05.01, 
29.01.15, 25.01.19

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 545811 (220) 2022 08 02
(731) ACROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN EARTH

(531) 26.01.01, 24.15.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Obróbka [przetwarzanie] odpadów.

(210) 545859 (220) 2022 08 04
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Heltiso care LACTOINTIME
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Farmaceutyki i na-
turalne środki lecznicze, Chemiczne tabletki dopochwowe, 
Farmaceutyki w postaci globulek dopochwowych.

(210) 545868 (220) 2022 08 04
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCCHI di GUFO

(531) 02.09.04, 25.01.15, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wina.

(210) 545886 (220) 2022 08 05
(731) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA  

ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, 
ANNA WERK SPÓŁKA JAWNA, Zwierzyniec Pierwszy

(540) (znak słowny)
(540) LOVRAN
(510), (511) 3 Preparaty do prania, Dodatki do prania, Płyny 
do prania, Preparaty do pielęgnacji tkanin, Preparaty wybie-
lające i inne substancje do użytku w praniu, Proszki do prania, 
Środki do namaczania prania, Środki do płukania do prania, 
Środki ochronne do prania, Środki zmiękczające do prania.

(210) 545927 (220) 2022 08 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO SCHEMAT MARCZAK, LEWIŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Sieradz
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLASA

(531) 03.07.24, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 Farby i farby mocno rozcieńczone, farby olejne, 
farby olejne do użytku w sztuce, farby wodne, farby wodne 
do użytku w sztuce, farby plakatowe, farby dla dzieci, Emalie 
do malowania, 16 Artykuły szkolne i artystyczne, Materiały 
piśmienne: długopisy, flamastry, mazaki, kredki, ołówki, pióra 
jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, etui na pióra, podstaw-
ki do długopisów i ołówków, Przybory szkolne: cyrkle kreślar-
skie, gumki do ścierania, kleje roślinne do celów piśmiennych 
i do użytku domowego, glina do modelowania, plastelina, 
modelina, zestawy do malowania i rysowania, pędzle i pę-
dzelki do malowania, taśma klejąca, piórniki, temperówki, 
Artykuły papiernicze: bloki, bloki rysunkowe, druki, bloczki 
samoprzylepne, etykiety samoprzylepne, zeszyty, notesy, 
skorowidze, teczki, skoroszyty, wycinanki, Czasopisma, ga-
zety, książki, kalendarze, pamiętniki, podręczniki, poradniki, 
prospekty, skrypty, 18 Aktówki, bagaż, chlebaki, etui na kar-
ty, portfele, etui na karty kredytowe, etui na klucze, kosme-
tyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, nosidełka, plecaki, 
organizery do walizek, organizery podróżne przystosowane 
do bagażu, plecaki, podróżne torby na ubranie, sakwy, tecz-
ki konferencyjne, torby, torebki, walizki, 25 Odzież damska, 
męska i dziecięca: odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, 
odzież skórzana, odzież tekstylna, odzież dżinsowa, Bielizna 
osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki damskie, bluzy 
dzianinowe, dresy, fartuchy jako odzież, fartuchy do farb, 
kamizelki, koszule, koszulki, kombinezony, kurtki, nauszniki, 
okrycia wełniane i futrzane, okrycia wierzchnie, palta, paski 
do odzieży, peleryny, pidżamy, płaszcze, pulowery, skarpety, 
spodenki, spodnie, spódnice, swetry, szale, szaliki, szlafroki, 
trykoty jako ubrania, t-shirty, ubrania robocze, Nakrycia gło-
wy: berety, czapki, czapki z daszkiem i bez daszka, czapki 
promocyjne, kapelusze, Obuwie damskie, męskie i dziecięce, 
obuwie sportowe.

(210) 545962 (220) 2022 08 09
(731) TOMASZEWICZ DOROTA, Jonkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Unikatowy Kod Uczenia (się)

(531) 03.07.19, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie 
dla nauczycieli, 41 Nauczanie, Usługi edukacyjne, Szkolenia 
edukacyjne, Seminaria edukacyjne, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

(210) 545984 (220) 2022 08 08
(731) DIGITAL UTILITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DU DIGITAL UTILITES

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, 42 Usługi doradz-
twa informatycznego.

(210) 546039 (220) 2022 08 10
(731) QUEST CM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) SIX PACK ENGLISH
(510), (511) 9 Urządzenia służące do tłumaczenia, Urzą-
dzenia do tłumaczenia języków obcych, 41 Edukacja, 
Edukacja językowa, Nauczanie języków obcych, Usługi 
edukacyjne związane z nauką języków obcych, Usługi 
w zakresie nauczania języków obcych, Usługi szkół w za-
kresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków 
obcych, Udostępnianie publikacji elektronicznych zwią-
zanych z nauką języków, nie do pobrania, Tłumaczenia, 
Tłumaczenia językowe, Tłumaczenia językowe ustne, 
Usługi tłumaczenia symultanicznego, Kursy językowe, 
Organizacja kursów językowych, Zapewnianie kursów ję-
zykowych, Usługi nauki języka obcego, Usługi nauczania 
języka angielskiego, Organizowanie indywidualnej nauki 
języków, Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka ob-
cego, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego ję-
zyka, Wypożyczanie taśm dźwiękowych do nauki języka 
obcego, Wypożyczanie nagranych magnetycznych taśm 
wideo do nauki języka, Wypożyczanie nagrań lub nagra-
nych magnetycznych taśm audio do nauki języków, Usługi 
edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania 
języków, Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów ję-
zykowych, 42 Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego online, nie do pobra-
nia, do tłumaczenia języków, Projektowanie i opracowy-
wanie elektronicznych słowników i baz danych w zakresie 
tłumaczeń językowych, Programowanie oprogramowania 
komputerowego do elektronicznych słowników i baz da-
nych w zakresie tłumaczeń językowych.

(210) 546060 (220) 2022 08 10
(731) BPI-REVIVE MATEJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi ge-
neralnych wykonawców budowlanych, Usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, Nadzór budowlany.

(210) 546062 (220) 2022 08 10
(731) GASPARYAN ERYK MICRO PUFF, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) i PUFFER

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 Papierosy elektroniczne.

(210) 546069 (220) 2022 08 10
(731) WINNICA POGÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA POGÓRZE EST. 2022

(531) 07.01.01, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji na-
pojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholo-
we, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo 
i produkty piwowarskie, Bezalkoholowe gorzkie nalewki, 
Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządza-
nia napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Ekstrakty 
z moszczu niesfermentowanego, Likiery bezalkoholowe, 
Napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, Sok wi-
nogronowy, Soki, 33 Wino winogronowe, Napoje na bazie 
wina, Musujące białe wina, Musujące wina czerwone, Wina, 
Wina alkoholowe, Wina niemusujące, Białe wino, Czerwone 
wino, Wino alkoholizowane, Napoje alkoholowe z wyjątkiem 
piwa, Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, Prepa-
raty alkoholowe do sporządzania napojów, Gorzkie nalewki, 
Gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, Nalewki gorzkie, 
Akvavit - wódka, Wódka, Likiery, Napoje alkoholowe wspo-
magające trawienie - likiery i alkohole wysokoprocentowe, 
Piquette - wino z wytłoczyn winogronowych, Winogrono-
we wino musujące, 35 Usługi reklamowe w zakresie turystyki 
i podróży, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi im-
portowo-eksportowe, Reklamy za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych 
- próbek, druków, prospektów, broszur, Analizy rynkowe, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Usługi informacyjne dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Pomoc w zarzą-
dzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, 
Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Sprzedaż 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych niesfermentowanego moszczu 
winogron, bezalkoholowych preparatów do produkcji na-
pojów, napojów bezalkoholowych, piwa i piwa bezalkoho-
lowego, napojów odalkoholizowanych, napojów orzeźwia-
jących, piwa i produktów piwowarskich, bezalkoholowych 
gorzkich nalewek, bezalkoholowych ekstraktów z owoców 
używanych do sporządzania napojów, bezalkoholowych 
wyciągów z owoców, ekstraktów z moszczu niesfermento-

wanego, likierów bezalkoholowych, bezalkoholowych napo-
jów z soku winogronowego, soków, soku winogronowego, 
wody, moszczu, napojów i soków owocowych, cydru, esencji 
i ekstraktów alkoholowych, napojów alkoholowych, prepa-
ratów alkoholowych do sporządzania napojów, preparatów 
do produkcji napojów alkoholowych, alkoholi wysokopro-
centowych, wina, aperitifów, likierów, miodów pitnych, win 
winogronowych, win owocowych, win alkoholizowanych, 
białych win, czerwonych win, win alkoholowych, win niemu-
sujących, napojów na bazie wina, win białych musujących, 
win czerwonych musujących, gorzkich nalewek, gorzkich 
nalewek alkoholowych jako aperitif, nalewek alkoholowych, 
gorzkich nalewek, akvavity - wódki, wódek, likierów, napo-
jów alkoholowych wspomagających trawienie likierów i al-
koholi wysokoprocentowych, winogronowych win musują-
cych, piquette - wina z wytłoczyn winogronowych, serów 
pleśniowych, serów żółtych, wędlin, mięs, wyrobów cukier-
niczych, wyrobów piekarniczych, 39 Informacja turystyczna, 
Organizacja wycieczek turystycznych, Rezerwacja podróży 
za pośrednictwem biur turystycznych, Udzielanie informacji 
turystycznych za pośrednictwem Internetu, Udzielanie in-
formacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, 
Usługi przewodników turystycznych oraz informacja o po-
dróży, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Zwiedzanie 
turystyczne, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystycz-
ne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, Orga-
nizacja i rezerwacja wypraw, Organizacja i rezerwacja rejsów, 
Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja i rezerwowa-
nie wycieczek, Organizowanie biletów lotniczych, biletów 
rejsowych i biletów kolejowych, 41 Publikowanie katalogów 
dotyczących turystyki, Usługi edukacyjne związane z ochro-
ną środowiska, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi wynajmu zwią-
zane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu 
i kultury, Administrowanie, organizacja działalnością kultu-
ralną, Nauczanie i szkolenia, Organizacja i przeprowadzanie 
degustacji wina do celów rozrywkowych, Organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
Rozrywka związana z degustacją wina.

(210) 546088 (220) 2022 08 10
(731) SUNFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sunforce.1

(531) 24.15.01, 26.02.03, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Panele słoneczne, Akumulatory energii fotowol-
taicznej, Ogniwa fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyjne 
ogniwa fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaicz-
ne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, Komórki fotowoltaiczne, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej - elektrownie fotowolta-
iczne, Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły sło-
neczne, Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Panele słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, Baterie 
słoneczne, Baterie słoneczne do użytku domowego, Ogniwa 
słoneczne, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elek-
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trycznej, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Kolekto-
ry słoneczne, Płyty słoneczne, Automatyczne czujniki śledzące 
słońce, Czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania 
słonecznego, Oprogramowanie logistyczne, Urządzenia zasi-
lające do zasilania w energię słoneczną, Ogniwa i panele sło-
neczne do wytwarzania elektryczności, Stacje ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, Oprogramowanie, 11 Termiczne ko-
lektory słoneczne - ogrzewanie, Instalacje grzewcze, Instalacje 
grzewcze zasilane energią słoneczną, Urządzenia do magazy-
nowania energii cieplnej - energii słonecznej do ogrzewania, 
Kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania 
ciepła jako wymienniki ciepła, Podpory zaadaptowane 
do użytku z kolektorami słonecznymi rurowymi, Kolektory 
energii słonecznej do ogrzewania, Kolektory słoneczne do ce-
lów grzewczych, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarza-
nia energii, Kolektory słoneczne do celów grzewczych, 
35 Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie 
energii, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania bizneso-
wego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące urządzeń dotyczą-
cych energii, w tym energii słonecznej i fotowoltaicznej, Gro-
madzenie, na rzecz osób trzecich, szeregu usług dotyczących 
energii, w tym energii słonecznej i fotowoltaicznej umożliwia-
jących konsumentom dogodne porównywanie i zakup tych 
usług, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich 
towarów dotyczących energii, w tym energii słonecznej i foto-
woltaicznej w szczególności baterii słonecznych, solarów, 
urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania, prze-
kształcenia, gromadzenia, sterowania, regulacji i pomiaru zu-
życia energii elektrycznej oraz pomp ciepła pozwalające na-
bywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż 
hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż, przez Internet ww. towa-
rów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących to-
warów: metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogni-
wami fotoelektrycznymi pozwalające nabywcy na ich swo-
bodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i deta-
liczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymienionych to-
warów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących 
towarów: niemetalowe pokrycia dachowe zawierające ogni-
wa słoneczne, pozwalające nabywcy na ich swobodne oglą-
danie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz 
sprzedaż, przez Internet wyżej wymienionych towarów, Zgro-
madzenie na rzecz osób trzecich następujących towarów: 
ekrany zewnętrzne słoneczne, generatory wytwarzające ener-
gię i elektryczną z energii słonecznej, generatory prądu wyko-
rzystujące ogniwa słoneczne, pompy do instalacji grzewczych, 
pompy cieplne jako części do maszyn, pompy jako maszyny, 
panele słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej po-
zwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie 
oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Inter-
net wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: kalibrowane referen-
cyjne ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa fotowoltaiczne, moduły 
fotowoltaiczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, urządzenia 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, pozwala-
jące nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz 
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet 
wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie a rzecz osób 
trzecich następujących towarów: urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, komórki fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej - elektrownie fotowolta-
iczne pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i ku-
powanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż 
przez Internet wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie 

na rzecz osób trzecich następujących towarów: falowniki foto-
woltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, przenośne pa-
nele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, termiczne 
kolektory słoneczne - ogrzewanie, pozwalające nabywcy 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurto-
wa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymienio-
nych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następu-
jących towarów: ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, 
baterie słoneczne do użytku domowego, ogniwa słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, pozwalające nabywcy 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurto-
wa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymienio-
nych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następu-
jących towarów: baterie słoneczne do celów przemysłowych, 
kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, po-
zwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie 
oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Inter-
net wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: płyty słoneczne, auto-
matyczne czujniki śledzące słońce pozwalające nabywcy 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurto-
wa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymienio-
nych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następu-
jących towarów: czujniki elektroniczne do pomiaru promie-
niowania słonecznego, oprogramowanie, urządzenia zasilają-
ce do zasilania w energię słoneczną pozwalające nabywcy 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurto-
wa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet wyżej wymienio-
nych towarów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich następu-
jących towarów: ogniwa i panele słoneczne do wytwarzania 
elektryczności, baterie słoneczne, stacje ładowania dla pojaz-
dów elektrycznych, termiczne kolektory słoneczne - ogrzewa-
nie, pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupo-
wanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez 
Internet wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie 
na rzecz osób trzecich następujących towarów: instalacje 
grzewcze zasilane energią słoneczną, urządzenia do magazy-
nowania energii cieplnej - energii słonecznej do ogrzewania, 
pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowa-
nie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez In-
ternet wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: kolektory słoneczne 
z rurowym systemem odprowadzania ciepła jako wymienniki 
ciepła, podpory zaadaptowane do użytku z kolektorami sło-
necznymi rurowymi, kolektory energii słonecznej do ogrze-
wania pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i ku-
powanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczną oraz sprzedaż 
przez Internet wyżej wymienionych towarów, Zgromadzenie 
na rzecz osób trzecich następujących towarów: kolektory sło-
neczne do celów grzewczych, pompy ciepła, pompy ciepła 
do przetwarzania energii, pokrycia dachowe zawierające bate-
rie słoneczne pozwalające nabywcy na ich swobodne ogląda-
nie i kupowanie oraz sprzedaż hurtową i detaliczną, 37 Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw 
i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa 
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Budowa użytkowych 
instalacji słonecznych, Instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewa-
nia słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji energii sło-
necznej, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach i mieszkalnych, Konstrukcja, 
naprawa i montaż instalacji przemysłowych do wytwarzania 
i dystrybucji energii elektrycznej, Usługi budowlane, Wykry-
wanie i naprawa błędów w instalacjach elektrycznych, 
w szczególności w branży energetycznej i elektrycznej, Kon-
strukcja i konserwacja sieci dostarczających gaz, gaz ziemny, 
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oleje lub elektryczność, Usługi naprawcze i instalacyjne syste-
mów grzewczych, Usługi naprawcze oraz instalacyjne urzą-
dzeń do ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji, wentylacji, Usłu-
gi naprawcze oraz instalacyjne urządzeń pomiarowych 
w dziedzinie energii, gazu, wody, technologii środowiskowych 
i klimatyzacyjnych, Usługi naprawcze oraz instalacyjne w za-
kresie elektrowni, generatorów gazowych i gazociągów oraz 
instalacji do wytwarzania energii elektrycznej, energii cieplnej 
i pary, Usługi w zakresie prowadzenia elektronicznych stacji 
ładowania baterii pojazdów, 42 Sporządzanie projektów 
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji 
i monitorowania systemów energii słonecznej, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logi-
styki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakre-
sie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-bizne-
sowych, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energe-
tycznej, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie 
generowania energii alternatywnych, Doradztwo technoIo-
giczne w zakresie produkcji i używania energii.

(210) 546090 (220) 2022 08 10
(731) PULINNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) NebBee
(510), (511) 10 Nebulizatory, Nebulizatory do użytku me-
dycznego i leczniczego, Inhalatory, Inhalatory do użytku me-
dycznego i leczniczego, Aparaty i instrumenty medyczne 
do podawania substancji medycznych i leczniczych w po-
staci wziewnej, Akcesoria i części zamienne do nebulizato-
rów i inhalatorów.

(210) 546091 (220) 2022 08 11
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.01, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych, Elektroniczne nośniki danych, 
Pamięć USB - pendrive, Elektroniczne bazy danych, Publika-
cje elektroniczne, do pobrania, Nagrania wideo do pobrania, 
Podcasty do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania, Gazety 
elektroniczne do pobrania, 14 Medale, Medale pamiątkowe, 
Firmowe nagrody za osiągnięcia w postaci biżuterii, Figurki - 
statuetki z metali szlachetnych, Statuetki z metali szlachetnych 
i ich stopów, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetny-
mi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,  
16 Biuletyny informacyjne, Czasopisma, periodyki, Drukowane 
książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Dyplomy 

drukowane, Certyfikaty drukowane, Teczki - artykuły papier-
nicze, Teczki na dokumenty, Broszury, Drukowane foldery in-
formacyjne, Papierowe artykuły piśmienne, Nalepki, Znaczki, 
Prospekty, Druki, Afisze, plakaty, Fotografie, Kalendarze, No-
tatniki, Materiały piśmienne, Ołówki, Kredki, Pióra i długopi-
sy, 25 Odzież, Odzież sportowa, Koszulki z krótkim rękawem, 
Koszulki z nadrukami, Koszulki bez rękawów, Nakrycia głowy, 
Krawaty, Szaliki, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizual-
nych, Badania opinii publicznej, Opracowywanie ankiet opinii 
publicznej, Przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących 
sondaże opinii publicznych, Informacje i opinie ekspertów do-
tyczące firm i przedsiębiorstw, Organizacja konkursów w ce-
lach reklamowych, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Organizacja wyda-
rzeń komercyjnych, Marketing imprez i wydarzeń, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie im-
prez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promo-
cyjnych i reklamowych, Marketing internetowy, Organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, Organizowanie rankingów połączonych z przyzna-
waniem nagród, Organizowanie rankingów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, 41 Organizowanie gier 
i konkursów, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Prowadzenie 
konkursów w Internecie, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie 
ceremonii przyznawania nagród, Imprezy kulturalne, Organiza-
cja imprez rozrywkowych, Organizowanie imprez sportowych, 
Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych na żywo, Rezerwowanie osobistości sportu 
na imprezy - usługi organizatora, Organizowanie imprez w ce-
lach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Produkcja 
widowisk, Organizacja widowisk, Planowanie widowisk, Usługi 
wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, Publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, Tworzenie, opracowywanie podcastów, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowanie czaso-
pism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikacja gazet 
elektronicznych online, Publikowanie druków w formie elek-
tronicznej w Internecie, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych - nie do pobrania.

(210) 546092 (220) 2022 08 11
(731) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piłkarskie ORŁY
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(531) 03.07.01, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych, Elektroniczne nośniki danych, 
Pamięć USB - pendrive, Elektroniczne bazy danych, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Nagrania wideo do pobrania, 
Podcasty do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania, Gazety 
elektroniczne do pobrania, 14 Medale, Medale pamiątkowe, 
Firmowe nagrody za osiągnięcia w postaci biżuterii, Figurki 
- statuetki z metali szlachetnych, Statuetki z metali szlachet-
nych i ich stopów, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, 16 Biuletyny informacyjne, Czasopisma, perio-
dyki, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media pa-
pierowe, Dyplomy drukowane, Certyfikaty drukowane, Teczki 
- artykuły papiernicze, Teczki na dokumenty, Broszury, Dru-
kowane foldery informacyjne, Papierowe artykuły piśmienne, 
Nalepki, Znaczki, Prospekty, Druki, Afisze, plakaty, Fotografie, 
Kalendarze, Notatniki, Materiały piśmienne, Ołówki, Kredki, 
Pióra i długopisy, 25 Odzież, Odzież sportowa, Koszulki z krót-
kim rękawem, Koszulki z nadrukami, Koszulki bez rękawów, 
Nakrycia głowy, Krawaty, Szaliki, 35 Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, Organizacja promocji przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Badania opinii publicznej, Opra-
cowywanie ankiet opinii publicznej, Przeprowadzanie badań 
rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, Infor-
macje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, 
Organizacja konkursów w celach reklamowych, Zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach handlowych lub rekla-
mowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Marketing 
imprez i wydarzeń, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez re-
klamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
Marketing internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie 
aukcji za pośrednictwem Internetu, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Organizowanie rankingów połączonych z przyznawaniem 
nagród, Organizowanie rankingów w celach handlowych lub 
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, 41 Organizowanie gier i kon-
kursów, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Prowadzenie 
konkursów w Internecie, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Zapewnianie rankingów użytkowników w ce-
lach rozrywkowych lub kulturalnych, Organizowanie i prowa-
dzenie ceremonii przyznawania nagród, Imprezy kulturalne, 
Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie imprez 
sportowych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez rozrywkowych na żywo, Rezerwowanie osobi-
stości sportu na imprezy - usługi organizatora, Organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sym-
pozjów, Produkcja widowisk, Organizacja widowisk, Plano-
wanie widowisk, Usługi wydawnicze, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Two-
rzenie, opracowywanie podcastów, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Publikowanie czasopism w postaci elektro-
nicznej w Internecie, Publikacja gazet elektronicznych online, 
Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych - nie do pobrania.

(210) 546097 (220) 2022 08 11
(731) JEWAK JAKUB PAN OPTYK, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Pan optyk

(531) 27.05.01, 16.03.13, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korek-
tory, Okulary [optyka], Lupy [optyka], Okulary optyczne, 
Optyczne artykuły, Soczewki [szkła] optyczne, Soczewki ko-
rekcyjne [optyka], Obiektywy [soczewki] optyka, Soczewki 
optyczne, Szklane soczewki optyczne, Okulary strzeleckie 
[optyczne], Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, So-
czewki optyczne do okularów słonecznych, Etui na akce-
soria optyczne, Futerały na urządzenia optyczne, Artykuły 
optyczne do uprawiania sportu, 35 Usługi sklepów detalicz-
nych obejmujące okulary, soczewki, soczewki kontaktowe, 
okulary przeciwsłoneczne, produkty i preparaty do pielę-
gnacji oczu, akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych 
towarów, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
okulary, soczewki, soczewki kontaktowe, okulary przeciwsło-
neczne, produkty i preparaty do pielęgnacji oczu, akcesoria 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie sprzedaży wysyłkowej obejmującej 
okulary, soczewki, soczewki kontaktowe, okulary przeciwsło-
neczne, produkty i preparaty do pielęgnacji oczu, akcesoria 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, Usługi sprze-
daży hurtowej i detalicznej w zakresie okularów, soczewek, 
soczewek kontaktowych, okularów przeciwsłonecznych, 
produktów i preparatów do pielęgnacji oczu, akcesoriów 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, Usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich, mianowicie zakup okula-
rów, soczewek, soczewek kontaktowych, okularów przeciw-
słonecznych, produktów i preparatów do pielęgnacji oczu, 
akcesoriów do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
Prowadzenie sklepu w tym sklepu internetowego w zakre-
sie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła 
korekcyjne, oprawki do okularów, szkła do okularów, okula-
ry, binokle, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama w prasie 
popularnej i profesjonalnej, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Ad-
ministrowanie programów lojalnościowych obejmujących 
zniżki lub zachęty.

(210) 546103 (220) 2022 08 11
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEOFARM Oleje Świata

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.15, 01.15.15, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 29 Oleje jadalne i tłuszcze, Oleje z nasion, Oleje 
z orzechów, owoców i ziół, Oleje pochodzące z organizmów 
morskich, Oleje zwierzęce, Koncentraty i odżywki wysoko-
białkowe wzbogacone witaminami, minerałami i olejami.
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(210) 546104 (220) 2022 08 11
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEOFARM Soki Świata

(531) 01.15.15, 25.01.15, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13, 
26.04.04, 26.04.06

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholo-
we wzbogacone witaminami, ekstraktami owocowymi, roślin-
nymi i minerałami, Soki owocowe, Soki roślinne, Soki wzboga-
cone ekstraktami z ziół, Napoje z soków owocowych i ziół.

(210) 546105 (220) 2022 08 11
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEOFARM Syropy Świata

(531) 01.15.15, 25.01.15, 26.04.04, 26.04.06, 26.11.03, 26.11.12, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Esencje do produkcji 
napojów, Syropy, Preparaty do sporządzania likierów, Pastylki 
i proszki do wytwarzania napojów musujących, Soki i napoje 
owocowe, Soki i napoje warzywne, Sorbety, Woda mineralna 
gazowana i niegazowana, Ekstrakty bezalkoholowe z owoców.

(210) 546119 (220) 2022 08 11
(731) KOTKIEWICZ ALINA KOMODO-KOTKIEWICZ, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) KOMODO MEBLE
(510), (511) 20 Meble, meble na wymiar, 40 Usługi stolarskie 
[wytwarzanie na zamówienie wyrobów stolarskich].

(210) 546121 (220) 2022 08 11
(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWY BIADAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kórnik

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z.P.H.U. BIADAŁA sp. z o.o. NAZWY KOTŁA: PAL PELL 

ROK PRODUKCJI NR FABRYCZNY ZNAMIONOWA 
MOC CIEPLNA kW KLASA KOTŁA CIŚNIENIE ROBOCZE 
bar MAX. TEMP. WODY ºC POJEMNOŚĆ WODNA 
L ZASILANIE ELEKTRYCZNE 50Hz W EKOPROJEKT 
PALIWO Pellet typu C Kocioł zamontowany 
z zabezpieczeniem w układzie otwartym wg PN-
91/B-02413 CE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22, 26.04.08, 26.11.01, 26.11.08, 
25.01.15

(510), (511) 11 Piece grzewcze, Urządzenia grzewcze na pali-
wa stałe, 21 Kotły.

(210) 546124 (220) 2022 08 11
(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWY BIADAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kórnik

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z.P.H.U. BIADAŁA sp. z o.o. NAZWY KOTŁA: PELL PELL 

ROK PRODUKCJI NR FABRYCZNY ZNAMIONOWA 
MOC CIEPLNA kW KLASA KOTŁA CIŚNIENIE ROBOCZE 
bar MAX. TEMP. WODY ºC POJEMNOŚĆ WODNA 
L ZASILANIE ELEKTRYCZNE 50 Hz W EKOPROJEKT 
PALIWO Pellet typu C Kocioł zamontowany 
z zabezpieczeniem w układzie otwartym wg PN-
91/B-02413 CE

(531) 25.01.15, 26.04.02, 26.04.22, 26.04.08, 26.11.01, 26.11.08, 
27.05.01

(510), (511) 11 Piece grzewcze, Urządzenia grzewcze na pali-
wa stałe, 21 Kotły.
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(210) 546125 (220) 2022 08 11
(731) KOTKIEWICZ ALINA KOMODO-KOTKIEWICZ, Kobyłka
(540) (znak słowny)
(540) KOMODO
(510), (511) 20 Meble, meble na wymiar, 40 Usługi stolarskie 
[wytwarzanie na zamówienie wyrobów stolarskich].

(210) 546145 (220) 2022 08 12
(731) PEDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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.

(210) 546160 (220) 2022 08 15
(731) AXENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WŁADCY SIECI

(531) 27.05.01, 29.01.05, 29.01.11, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w zakresie transforma-
cji cyfrowej, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych 
lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarza-
niem danych, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, 
Reklama biznesowych stron internetowych, Udostępnianie 
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Re-
klama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online 
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyj-
ne, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośred-
nictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunika-
cyjnej, 41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania 
technologią informacyjną, Usługi szkoleniowe dotyczące 
stosowania technologii informatycznej, Kursy w zakresie 
opracowywania programów i sprzętu komputerowego, Kur-
sy szkoleniowe związane ze sprzętem komputerowym, Kursy 
szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Or-
ganizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympo-
zjów, Organizacja webinariów, Kursy szkoleniowe, Organiza-
cja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organiza-
cja szkoleń, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, 
Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawo-
dowych, Administrowanie [organizacja] konkursami, Organi-
zowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
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konkursów za pośrednictwem Internetu, Prowadzenie kon-
kursów w Internecie, 42 Doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, Doradztwo dotyczące rozwijania sys-
temów komputerowych, Doradztwo eksperckie dotyczące 
technologii, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych 
aplikacji komputerowych, Doradztwo i konsultacje w za-
kresie sprzętu komputerowego, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo komputerowe, Doradztwo, konsultacje i informacja 
w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo specjali-
styczne dotyczące oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo techniczne, Doradztwo specjalistyczne związane 
z programowaniem komputerowym, Doradztwo technicz-
ne związane z programowaniem komputerów, Doradztwo 
techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, 
Doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne 
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów 
komputerowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, Doradztwo w dziedzinie integracji systemów kom-
puterowych, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania za-
bezpieczającego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, Doradztwo w projektowaniu stron interne-
towych, Doradztwo w sprawach komputerów, Doradztwo 
w zakresie komputerowych programów baz danych, Do-
radztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowe-
go, Doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron 
głównych i stron internetowych, Doradztwo w zakresie sie-
ci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 
Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Doradztwo 
w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, Doradztwo 
związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, 
Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 546189 (220) 2022 08 16
(731) XTG SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XTG GREEN ENERGY

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12, 13.01.17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach 
i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży 
za pośrednictwem Internetu następujących towarów: urzą-
dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, komórki fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, 
moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, 
akumulatory energii fotowoltaicznej, kalibrowane referen-
cyjne ogniwa fotowoltaiczne, aparatura kontrolno-pomia-
rowa dla energetyki, instalacje energetyczne, Instalacje 
automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej, aparatura 
rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej, instalacje 
elektryczne, urządzenia kontroli, urządzenia sterowania 
i sygnalizacji, rozdzielnice elektroenergetyczne, transforma-
tory elektryczne, urządzenia kontrolno-pomiarowe, osprzęt 
elektryczny, kable i przewody elektryczne, okablowanie 
strukturalne, światłowody, szafy elektryczne, urządzenia 

i centrale alarmowe, stacje monitorowania alarmów, Czuj-
niki i sygnalizatory alarmowe, akcesoria i elementy wyko-
nawcze do urządzeń i systemów alarmowych, artykuły tele-
komunikacyjne, urządzenia teletransmisji analogowej i cy-
frowej, kamery, monitory, anteny, elektroniczne urządzenia 
i systemy kontroli dostępu, sprzęt elektroniczny, kompute-
ry, osprzęt komputerowy, podzespoły komputerowe, urzą-
dzenia peryferyjne do komputerów, elementy i części sieci 
komputerowych, oprogramowanie i aplikacje przeznaczo-
ne do komputerów i elektronicznych urządzeń przeno-
śnych, programy multimedialne, publikacje elektroniczne 
przeznaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach 
elektronicznych przenośnych, Urządzenia do odtwarzania, 
nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu i in-
formacji w postaci elektronicznej, cyfrowej i analogowej, 
tablety, odtwarzacze, audiobooki, e-booki, pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzycz-
ne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, programy 
gier komputerowych, programy komputerowe [software 
ładowalny], programy komputerowe nagrane, nagrane 
programy sterujące komputerowe, telefony komórkowe, 
smartwatche, kable USB, ładowarki, ładowarki samochodo-
we, ładowarki sieciowe, ładowarki przenośne, banki energii, 
uchwyty na telefony komórkowe, etui i pokrowce na te-
lefony i smartfony, rysiki z końcówkami przewodzącymi 
do urządzeń z ekranami dotykowymi, słuchawki, słuchawki 
bezprzewodowe, magnetyczne karty bankowe, karty ma-
gnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub 
mikroprocesorem, baterie, akumulatory, gry elektroniczne, 
gry i zabawki, urządzenia nawigacyjne, sprzęt audiowizual-
ny, Sprzedaż energii elektrycznej, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług teleko-
munikacyjnych, 39 Magazynowanie, dostawa i dystrybucja 
energii elektrycznej.

(210) 546221 (220) 2022 08 17
(731) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Probiomama
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 546239 (220) 2022 08 18
(731) WAŚKO GRZEGORZ FHU MORE, Stryszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SK

(531) 27.05.01, 26.15.03, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi programów lojalnościowych, moty-
wacyjnych i promocyjnych, Obsługa programów lojalnościo-
wych, Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Zarządzanie programami lojalności klientów i programami 
motywacyjnymi, Usługi programów promocyjnych i lojalno-
ściowych oferowane przez supermarkety.

(210) 546251 (220) 2022 08 18
(731) GÓRECKI JACEK LIVINGROOM, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)



32 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2022

(540) LIVINGROOM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Usługi restauracyjne, Usługi kawiarni, barów, kafejek, herba-
ciarni, lodziarni, pubów, winiarni, piwiarni, barów szybkiej 
obsługi, barów sałatkowych, Usługi restauracji sprzedających 
sushi, Catering żywności i napojów, Wynajem sal konferen-
cyjnych, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
Organizowanie przyjęć okolicznościowych (żywność, napo-
je, miejsca), Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, 
Wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, 
Wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, Usługi 
doradcze dotyczące żywności, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Zapewnianie żywności i napojów do konsumpcji zarów-
no na miejscu, jak i na wynos, Przygotowywanie posiłków,  
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem.

(210) 546254 (220) 2022 08 17
(731) CNC-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CNC PROJEKT

(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny i obrabiarki, 42 Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie.

(210) 546273 (220) 2022 08 18
(731) ZX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) iVerse
(510), (511) 9 Symulatory broni, Symulatory do symulacji 
obsługi broni, Symulatory do trenowania personelu w zakre-
sie użytkowania broni palnej, Oprogramowanie do monito-
rowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie 
fizycznym, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Interaktywne oprogramowanie multimedial-
ne do rozgrywania gier, Oprogramowanie gier, Kontrolery 
czujników, Kontrolery i regulatory, Wariografy, Urządzenia 
do zdalnego sterowania do mobilnych urządzeń elektronicz-

nych, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Sprzęt i akceso-
ria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), 
Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, 28 Elektroniczne 
przenośne [podręczne] aparaty do gier, Urządzenia do gier, 
Urządzenia do gier komputerowych, Sprzęt do gier wideo, 
Przenośne [podręczne] aparaty do gier elektronicznych, 
Kontrolery do gier komputerowych, Kontrolery do urządzeń 
do gier wideo, 41 Organizowanie gier, Organizacja kwi-
zów, gier i zawodów, Zapewnianie gier, Wynajem urządzeń 
do gier, Wynajem konsoli do gier wideo, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usłu-
gi w zakresie gier wideo, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na potrzeby strzelnic, Produkcja radiowa, filmowa i telewi-
zyjna, Edukacja [nauczanie], Organizowanie imprez sporto-
wych, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe), Usługi w zakresie nauczania języków obcych, 
44 Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie zdrowia psychicz-
nego, Doradztwo psychologiczne.

(210) 546274 (220) 2022 08 18
(731) ZX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) iVatar
(510), (511) 9 Symulatory broni, Symulatory do symulacji 
obsługi broni, Symulatory do trenowania personelu w zakre-
sie użytkowania broni palnej, Oprogramowanie do monito-
rowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie 
fizycznym, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Interaktywne oprogramowanie multimedial-
ne do rozgrywania gier, Oprogramowanie gier, Kontrolery 
czujników, Kontrolery i regulatory, Wariografy, Urządzenia 
do zdalnego sterowania do mobilnych urządzeń elektronicz-
nych, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Sprzęt i akceso-
ria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), 
Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, 28 Elektro-
niczne przenośne [podręczne] aparaty do gier, Urządzenia 
do gier, Urządzenia do gier komputerowych, Sprzęt do gier 
wideo, Przenośne [podręczne] aparaty do gier elektro-
nicznych, Kontrolery do gier komputerowych, Kontrolery 
do urządzeń do gier wideo, 41 Organizowanie gier, Organi-
zacja kwizów, gier i zawodów, Zapewnianie gier, Wynajem 
urządzeń do gier, Wynajem konsoli do gier wideo, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażo-
we, Usługi w zakresie gier wideo, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na potrzeby strzelnic, Produkcja radiowa, filmowa 
i telewizyjna, Edukacja [nauczanie], Organizowanie imprez 
sportowych, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyj-
ne lub szkoleniowe), Usługi w zakresie nauczania języków 
obcych, 44 Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego, Doradztwo psychologiczne.

(210) 546276 (220) 2022 08 18
(731) ZX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) iV
(510), (511) 9 Symulatory broni, Symulatory do symulacji 
obsługi broni, Symulatory do trenowania personelu w zakre-
sie użytkowania broni palnej, Oprogramowanie do monito-
rowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie 
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fizycznym, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Interaktywne oprogramowanie multimedial-
ne do rozgrywania gier, Oprogramowanie gier, Kontrolery 
czujników, Kontrolery i regulatory, Wariografy, Urządzenia 
do zdalnego sterowania do mobilnych urządzeń elektronicz-
nych, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Sprzęt i akceso-
ria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), 
Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, 28 Elektroniczne 
przenośne [podręczne] aparaty do gier, Urządzenia do gier, 
Urządzenia do gier komputerowych, Sprzęt do gier wideo, 
Przenośne [podręczne] aparaty do gier elektronicznych, 
Kontrolery do gier komputerowych, Kontrolery do urządzeń 
do gier wideo, 41 Organizowanie gier, Organizacja kwi-
zów, gier i zawodów, Zapewnianie gier, Wynajem urządzeń 
do gier, Wynajem konsoli do gier wideo, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konferencji, wy-
staw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usłu-
gi w zakresie gier wideo, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na potrzeby strzelnic, Produkcja radiowa, filmowa i telewi-
zyjna, Edukacja [nauczanie], Organizowanie imprez sporto-
wych, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe), Usługi w zakresie nauczania języków obcych, 
44 Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie zdrowia psychicz-
nego, Doradztwo psychologiczne.

(210) 546292 (220) 2022 08 19
(731) 3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) Ambasador ICX
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji i sympozjów 
w dziedzinie nauk medycznych.

(210) 546325 (220) 2022 08 19
(731) GABRYŚ MATEUSZ, Ostróda
(540) (znak słowny)
(540) Ptasi Bufet
(510), (511) 7 Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, 
Zmechanizowane podajniki do karmienia dzikich zwierząt, 
Zmechanizowane podajniki do karmienia zwierząt, Automa-
ty do sprzedaży, Uruchamiane monetami automaty sprzeda-
jące, 21 Niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, 
Karmniki dla ptaków, Karmniki do karmienia ptaków żyjących 
na wolności, Pojemniki na karmę dla ptaków.

(210) 546326 (220) 2022 08 19
(731) GABRYŚ MATEUSZ, Ostróda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ptasi Bufet ZDROWA KARMA DLA PTAKÓW

(531) 27.05.01, 27.05.09, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 7 Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, 
Zmechanizowane podajniki do karmienia dzikich zwierząt, 
Zmechanizowane podajniki do karmienia zwierząt, Automa-
ty do sprzedaży, Uruchamiane monetami automaty sprzeda-
jące, 21 Niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, 
Karmniki dla ptaków, Karmniki do karmienia ptaków żyjących 
na wolności, Pojemniki na karmę dla ptaków.

(210) 546334 (220) 2022 08 19
(731) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) teslar
(510), (511) 9 Urządzenia do ochrony osobistej przed wy-
padkami, Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa.

(210) 546336 (220) 2022 08 19
(731) GOLSZEWSKI KRZYSZTOF, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUE CLAN BILLIARDS & BAR

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.06, 26.02.07
(510), (511) 41 Usługi klubów sportowych, Usługi sal do gry 
w snookera, Usługi sal do gry w pool bilard, 43 Serwowanie 
jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 546354 (220) 2022 08 22
(731) SMARTBEE CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 03.13.04, 03.13.25
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi  
naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie projektowania.

(210) 546356 (220) 2022 08 22
(731) UNI-PACK MACIEJKO SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UniPack

(531) 27.05.01, 27.05.09, 05.03.13, 29.01.13
(510), (511) 6 Opakowania blaszane, Pudełka gotowe (opa-
kowania) [metalowe], 16 Torby papierowe, Torby na zakupy, 
Torby papierowe na zakupy, Torby do pakowania wykona-
ne z biodegradowalnego papieru, Folia bąbelkowa do pa-
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kowania, Pojemniki papierowe do pakowania, Kartonowe 
pudełka [do pakowania przemysłowego], Pojemniki z pa-
pieru do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, 
w formie gotowej, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, 
Worki papierowe, Papier do wyrobu toreb i worków, Papie-
rowe worki na odpadki spożywcze do użytku domowego, 
Worki na śmieci z papieru [do użytku domowego], Opako-
wania z tworzyw sztucznych, Worki z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Arkusze z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, Rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia 
przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, Papierowe 
obrusy, Maty stołowe pod talerze z tektury, Opakowania 
kartonowe, Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, 
Drukowane przepisy sprzedawane jako elementy opakowań 
artykułów spożywczych, Karton opakowaniowy, Materiały 
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru 
lub kartonu, Materiały opakowaniowe wykonane z karto-
nu, Materiały opakowaniowe wykonane z tektury, Materiały 
opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, Materiały 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, Opa-
kowania na żywność, Opakowania na prezenty, Pojemniki 
opakowaniowe z regenerowanej celulozy, Pudła opako-
waniowe [kartonowe], Wyściełający papier do opakowań, 
21 Dozowniki mydła, Szklane naczynia do picia, Serwisy 
[zastawy stołowe], Serwetniki, Zmywaki ścierne, Ściereczki 
do kurzu, Ściereczki do czyszczenia, Dozowniki papieru to-
aletowego, Pudełka do dozowania ręczników papierowych, 
Dozowniki do ręczników papierowych, Foremki do lodu, Kru-
szarki do lodu, nieelektryczne, Formy do ciast, Garnki, Gąbki, 
Kieliszki, Doniczki z papieru, Garnki do gotowania z papieru, 
Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tek-
stylnych, Kubki, Papierowe kubki, Kubki plastikowe, Pojem-
niki kuchenne, Przybory kuchenne, Naczynia kuchenne ce-
ramiczne, Rondle kuchenne [nieelektryczne], Garnki i rondle 
kuchenne [nieelektryczne], Przybory kuchenne, z wyjątkiem 
widelców, noży i łyżek, Przybory kuchenne i zastawa stoło-
wa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Kubły, Kufle, Talerze 
papierowe, Talerze, Szkło ozdobne, 22 Materiały opakowa-
niowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Materiały opakowaniowe 
[torby] do transportowania materiałów luzem, Jednorazo-
we wkładki do opakowań zbiorczych, Opakowania ze słomy 
do butelek, Wypełnienia ze słomy do opakowań, 35 Promo-
cja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Nabywanie to-
warów w imieniu innych przedsiębiorstw, Usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztuć-
cami, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sa-
nitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej wy-
robów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi re-
klamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabaw-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 

z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekola-
dą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami 
naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do czyszczenia, Reklama, Usługi reklamy gra-
ficznej, Przygotowanie materiałów reklamowych, Kolportaż 
próbek, Oferowanie próbek produktów, Dystrybucja pro-
spektów i próbek, Sprzedaż detaliczna i hurtowa opakowań 
produktów spożywczych, Sprzedaż detaliczna i hurtowa na-
stępujących produktów: torby papierowe, torby na zakupy, 
torby papierowe na zakupy, torby do pakowania wykonane 
z biodegradowalnego papieru, folia bąbelkowa do pakowa-
nia, pojemniki papierowe do pakowania, kartonowe pudełka 
[do pakowania przemysłowego], pojemniki z papieru do pa-
kowania, kartonowe pudełka do pakowania, w formie goto-
wej, torby z folii bąbelkowej do pakowania, worki papierowe, 
papier do wyrobu toreb i worków, papierowe worki na od-
padki spożywcze do użytku domowego, worki na śmieci 
z papieru [do użytku domowego], opakowania z tworzyw 
sztucznych, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, ar-
kusze z tworzyw sztucznych do pakowania, rolki folii z two-
rzyw sztucznych do pakowania, folia przylepna z tworzyw 
sztucznych do opakowań, papierowe obrusy, maty stołowe 
pod talerze z tektury, opakowania kartonowe, drukowane 
materiały opakowaniowe z papieru, drukowane przepisy 
sprzedawane jako elementy opakowań artykułów spożyw-
czych, karton opakowaniowy, materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, ma-
teriały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały opa-
kowaniowe wykonane z tektury, materiały opakowaniowe 
wykonane z papieru z recyklingu, materiały opakowaniowe 
z tworzyw sztucznych do kanapek, opakowania na żywność, 
opakowania na prezenty, pojemniki opakowaniowe z re-
generowanej celulozy, pudła opakowaniowe [kartonowe], 
wyściełający papier do opakowań, materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, tworzyw sztucz-
nych, papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe [torby] 
do transportowania materiałów luzem, jednorazowe wkładki 
do opakowań zbiorczych, opakowania ze słomy do butelek, 
wypełnienia ze słomy do opakowań, opakowania blaszane, 
pudełka gotowe (opakowania) [metalowe], dozowniki my-
dła, szklane naczynia do picia, serwisy [zastawy stołowe], 
serwetniki, zmywaki ścierne, ściereczki do kurzu, ściereczki 
do czyszczenia, dozowniki papieru toaletowego, pudełka 
do dozowania ręczników papierowych, dozowniki do ręcz-
ników papierowych, foremki do lodu, kruszarki do lodu, nie-
elektryczne, formy do ciast, garnki, gąbki, kieliszki, doniczki 
z papieru, garnki do gotowania z papieru, podkładki pod 
szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, kubki, 
papierowe kubki, kubki plastikowe, pojemniki kuchenne, 
przybory kuchenne, naczynia kuchenne ceramiczne, rondle 
kuchenne [nieelektryczne], garnki i rondle kuchenne [nie-
elektryczne], przybory kuchenne, z wyjątkiem widelców, 
noży i łyżek, przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjąt-
kiem widelców, noży i łyżek, kubły, kufle, talerze papierowe, 
talerze, szkło ozdobne, 42 Projektowanie opakowań, Do-
radztwo w zakresie projektowania opakowań, Projektowa-
nie opakowań i materiałów do pakowania, Projektowanie 
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opakowań na rzecz osób trzecich, Szkicowanie projektów 
opakowań, pojemników, zastawy stołowej i przyborów sto-
łowych.

(210) 546357 (220) 2022 08 22
(731) UNI-PACK MACIEJKO SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) UNI-PACK
(510), (511) 6 Opakowania blaszane, Pudełka gotowe (opa-
kowania) [metalowe], 16 Torby papierowe, Torby na zakupy, 
Torby papierowe na zakupy, Torby do pakowania wykonane 
z biodegradowalnego papieru, Folia bąbelkowa do pako-
wania, Pojemniki papierowe do pakowania, Kartonowe pu-
dełka [do pakowania przemysłowego], Pojemniki z papieru 
do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, w for-
mie gotowej, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, Worki 
papierowe, Papier do wyrobu toreb i worków, Papierowe 
worki na odpadki spożywcze do użytku domowego, Worki 
na śmieci z papieru [do użytku domowego], Opakowania 
z tworzyw sztucznych, Worki z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, Arkusze z tworzyw sztucznych do pakowania, Rolki 
folii z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia przylepna 
z tworzyw sztucznych do opakowań, Papierowe obrusy, 
Maty stołowe pod talerze z tektury, Opakowania kartonowe, 
Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Drukowane 
przepisy sprzedawane jako elementy opakowań artykułów 
spożywczych, Karton opakowaniowy, Materiały opakowa-
niowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, 
Materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, Materiały 
opakowaniowe wykonane z tektury, Materiały opakowa-
niowe wykonane z papieru z recyklingu, Materiały opako-
waniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, Opakowania 
na żywność, Opakowania na prezenty, Pojemniki opakowa-
niowe z regenerowanej celulozy, Pudła opakowaniowe [kar-
tonowe], Wyściełający papier do opakowań, 21 Dozowniki 
mydła, Szklane naczynia do picia, Serwisy [zastawy stołowe], 
Serwetniki, Zmywaki ścierne, Ściereczki do kurzu, Ścierecz-
ki do czyszczenia, Dozowniki papieru toaletowego, Pudełka 
do dozowania ręczników papierowych, Dozowniki do ręcz-
ników papierowych, Foremki do lodu, Kruszarki do lodu, nie-
elektryczne, Formy do ciast, Garnki, Gąbki, Kieliszki, Doniczki 
z papieru, Garnki do gotowania z papieru, Podkładki pod 
szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Kub-
ki, Papierowe kubki, Kubki plastikowe, Pojemniki kuchenne, 
Przybory kuchenne, Naczynia kuchenne ceramiczne, Ron-
dle kuchenne [nieelektryczne], Garnki i rondle kuchenne 
[nieelektryczne], Przybory kuchenne, z wyjątkiem widelców, 
noży i łyżek, Przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wy-
jątkiem widelców, noży i łyżek, Kubły, Kufle, Talerze papie-
rowe, Talerze, Szkło ozdobne, 22 Materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, tworzyw sztucz-
nych, papieru lub kartonu, Materiały opakowaniowe [torby] 
do transportowania materiałów luzem, Jednorazowe wkładki 
do opakowań zbiorczych, Opakowania ze słomy do butelek, 
Wypełnienia ze słomy do opakowań, 35 Promocja sprzedaży, 
Administrowanie sprzedażą, Nabywanie towarów w imieniu 
innych przedsiębiorstw, Usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi 
sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami pi-
śmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodni-
czych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi 

sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z waliz-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 
diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami 
świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
kryciami naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do czyszczenia, Reklama, Usługi 
reklamy graficznej, Przygotowanie materiałów reklamowych, 
Kolportaż próbek, Oferowanie próbek produktów, Dystry-
bucja prospektów i próbek, Sprzedaż detaliczna i hurtowa 
opakowań produktów spożywczych, Sprzedaż detaliczna 
i hurtowa następujących produktów: torby papierowe, torby 
na zakupy, torby papierowe na zakupy, torby do pakowania 
wykonane z biodegradowalnego papieru, folia bąbelkowa 
do pakowania, pojemniki papierowe do pakowania, karto-
nowe pudełka [do pakowania przemysłowego], pojemniki 
z papieru do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania, 
w formie gotowej, torby z folii bąbelkowej do pakowania, 
worki papierowe, papier do wyrobu toreb i worków, papie-
rowe worki na odpadki spożywcze do użytku domowego, 
worki na śmieci z papieru [do użytku domowego], opako-
wania z tworzyw sztucznych, worki z tworzyw sztucznych 
do pakowania, arkusze z tworzyw sztucznych do pakowania, 
rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, folia przylep-
na z tworzyw sztucznych do opakowań, papierowe obrusy, 
maty stołowe pod talerze z tektury, opakowania kartonowe, 
drukowane materiały opakowaniowe z papieru, drukowane 
przepisy sprzedawane jako elementy opakowań artykułów 
spożywczych, karton opakowaniowy, materiały opakowa-
niowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, 
materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały 
opakowaniowe wykonane z tektury, materiały opakowa-
niowe wykonane z papieru z recyklingu, materiały opako-
waniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, opakowania 
na żywność, opakowania na prezenty, pojemniki opako-
waniowe z regenerowanej celulozy, pudła opakowaniowe 
[kartonowe], wyściełający papier do opakowań, materiały 
opakowaniowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, 
tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, materiały opa-
kowaniowe [torby] do transportowania materiałów luzem, 
jednorazowe wkładki do opakowań zbiorczych, opakowania 
ze słomy do butelek, wypełnienia ze słomy do opakowań, 
opakowania blaszane, pudełka gotowe (opakowania) [meta-
lowe], dozowniki mydła, szklane naczynia do picia, serwisy 
[zastawy stołowe], serwetniki, zmywaki ścierne, ściereczki 
do kurzu, ściereczki do czyszczenia, dozowniki papieru to-
aletowego, pudełka do dozowania ręczników papierowych, 
dozowniki do ręczników papierowych, foremki do lodu, kru-
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szarki do lodu, nieelektryczne, formy do ciast, garnki, gąbki, 
kieliszki, doniczki z papieru, garnki do gotowania z papieru, 
podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tek-
stylnych, kubki, papierowe kubki, kubki plastikowe, pojem-
niki kuchenne, przybory kuchenne, naczynia kuchenne ce-
ramiczne, rondle kuchenne [nieelektryczne], garnki i rondle 
kuchenne [nieelektryczne], przybory kuchenne, z wyjątkiem 
widelców, noży i łyżek, przybory kuchenne i zastawa stoło-
wa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, kubły, kufle, talerze 
papierowe, talerze, szkło ozdobne, 42 Projektowanie opako-
wań, Doradztwo w zakresie projektowania opakowań, Pro-
jektowanie opakowań i materiałów do pakowania, Projekto-
wanie opakowań na rzecz osób trzecich, Szkicowanie projek-
tów opakowań, pojemników, zastawy stołowej i przyborów  
stołowych.

(210) 546358 (220) 2022 08 19
(731) EWIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Akumulatory, amperomierze, baterie, sygna-
lizatory akustyczne, świetlne, syreny, alarmy elektryczne, 
urządzenia alarmowe antywłamaniowe, pożarowe, anteny, 
audiowizualne urządzenia do nauki, bezpieczniki, bram-
ki parkingowe, cewki elektryczne, procesory, czasomierze, 
czytniki elektryczne, elektroniczne, magnetyczne, optyczne, 
magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyktafony, wykry-
wacze dymu, falomierze, fotokopiarki, gaśnice, gazometry, 
głośniki, przetwornice elektryczne, przewody elektryczne, 
telefoniczne, telegraficzne oraz osprzęt do nich, radary, od-
biorniki radiowe, audio-video, urządzenia do wytwarzania, 
rejestracji, przekazywania i odtwarzania dźwięku, urządzenia 
pomiarowe, kasy rejestrujące, komputery, drukarki, monitory, 
skanery, procesory, obwody scalone, peryferyjne urządzenia 
komputerowe, programy komputerowe, parkometry, apara-
ty projekcyjne, przekaźniki, prostowniki, przełączniki, lampy, 
magnetofony, megafony, mikrofony, maszty radiotelegra-
ficzne, karty magnetyczne, karty z pamięcią lub mikropro-
cesorem, maszyny liczące, modemy, myszy, monitory, dyski, 
dyskietki, notesy elektroniczne, obiektywy, głośniki, gry tele-
wizyjne, kalkulatory, kamery, kamizelki kuloodporne, kasety 
video, płyty kompaktowe, kondensatory, diapozytywy, ekra-
ny projekcyjne, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, 
słuchawki, soczewki, sterowniki, stoliki i szafki na głośniki, 
urządzenia elektryczne, szkła optyczne, szyldy świecące, 
elektroniczne tablice ogłoszeniowe, tablice sygnalizacyj-
ne, sterownicze i rozdzielacze, taśmy wideo, magnetyczne, 
do czyszczenia głowic, przyrządy do rozmagnesowywania 
taśm, aparaty telefoniczne i osprzęt do nich, maszty do tele-
fonii bezprzewodowej, telegrafy, teleskopy, telewizory, sufle-
ry telewizyjne, wskaźniki temperatury, transformatory, tran-
zystory, tłumacze elektroniczne, wizjofony, włókna optyczne 
i światłowodowe, wskaźniki i osprzęt stosowany w elektrycz-
ności, wzmacniacze, woltomierze, zamki elektryczne, urzą-
dzenia do zdalnego sterowania, sprzęt i oprogramowanie 
służące dostępowi do sieci informatycznych w tym opro-
gramowanie umożliwiające wejście do systemów Internetu 
i używanie tych systemów, oprogramowanie do telewi-
zji przemysłowej, 39 Dystrybucja i dostarczanie towarów 
ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń elektrycznych, 

elektronicznych, optycznych, magnetycznych, informatycz-
nych, alarmowych różnego typu i do różnych zastosowań 
oraz osprzętu do nich, dystrybucja przesyłek, transport 
i składowanie, usługi kurierskie, taksówkowe, pośrednic-
two w frachtowym przewozie towarów, magazynowanie, 
wynajmowanie magazynów i wypożyczanie kontenerów  
magazynowych.

(210) 546360 (220) 2022 08 22
(731) UNI-PACK MACIEJKO SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) UniPack
(510), (511) 6 Opakowania blaszane, Pudełka gotowe (opa-
kowania) [metalowe], 16 Torby papierowe, Torby na zakupy, 
Torby papierowe na zakupy, Torby do pakowania wykonane 
z biodegradowalnego papieru, Folia bąbelkowa do pako-
wania, Pojemniki papierowe do pakowania, Kartonowe pu-
dełka [do pakowania przemysłowego], Pojemniki z papieru 
do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, w for-
mie gotowej, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, Worki 
papierowe, Papier do wyrobu toreb i worków, Papierowe 
worki na odpadki spożywcze do użytku domowego, Worki 
na śmieci z papieru [do użytku domowego], Opakowania 
z tworzyw sztucznych, Worki z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, Arkusze z tworzyw sztucznych do pakowania, Rolki 
folii z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia przylepna 
z tworzyw sztucznych do opakowań, Papierowe obrusy, 
Maty stołowe pod talerze z tektury, Opakowania kartonowe, 
Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Drukowane 
przepisy sprzedawane jako elementy opakowań artykułów 
spożywczych, Karton opakowaniowy, Materiały opakowa-
niowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, 
Materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, Materiały 
opakowaniowe wykonane z tektury, Materiały opakowa-
niowe wykonane z papieru z recyklingu, Materiały opako-
waniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, Opakowania 
na żywność, Opakowania na prezenty, Pojemniki opakowa-
niowe z regenerowanej celulozy, Pudła opakowaniowe [kar-
tonowe], Wyściełający papier do opakowań, 21 Dozowniki 
mydła, Szklane naczynia do picia, Serwisy [zastawy stołowe], 
Serwetniki, Zmywaki ścierne, Ściereczki do kurzu, Ścierecz-
ki do czyszczenia, Dozowniki papieru toaletowego, Pudełka 
do dozowania ręczników papierowych, Dozowniki do ręcz-
ników papierowych, Foremki do lodu, Kruszarki do lodu, 
nieelektryczne, Formy do ciast, Garnki, Gąbki, Kieliszki, Do-
niczki z papieru, Garnki do gotowania z papieru, Podkładki 
pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, 
Kubki, Papierowe kubki, Kubki plastikowe, Pojemniki kuchen-
ne, Kuchenne (Przybory -), Naczynia kuchenne ceramiczne, 
Rondle kuchenne [nieelektryczne], Garnki i rondle kuchenne 
[nieelektryczne], Przybory kuchenne, z wyjątkiem widelców, 
noży i łyżek, Przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wy-
jątkiem widelców, noży i łyżek, Kubły, Kufle, Talerze papie-
rowe, Talerze, Szkło ozdobne, 22 Materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, tworzyw sztucz-
nych, papieru lub kartonu, Materiały opakowaniowe [torby] 
do transportowania materiałów luzem, Jednorazowe wkładki 
do opakowań zbiorczych, Opakowania ze słomy do butelek, 
Wypełnienia ze słomy do opakowań, 35 Promocja sprzedaży, 
Administrowanie sprzedażą, Nabywanie towarów w imieniu 
innych przedsiębiorstw, Usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi 
sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
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sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami pi-
śmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodni-
czych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wa-
lizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztuć-
cami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wy-
robami rymarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszcze-
nia, Reklama, Usługi reklamy graficznej, Przygotowanie ma-
teriałów reklamowych, Kolportaż próbek, Oferowanie pró-
bek produktów, Dystrybucja prospektów i próbek, Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa opakowań produktów spożywczych, 
Sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących produktów: 
torby papierowe, torby na zakupy, torby papierowe na zaku-
py, torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego pa-
pieru, folia bąbelkowa do pakowania, pojemniki papierowe 
do pakowania, kartonowe pudełka [do pakowania przemy-
słowego], pojemniki z papieru do pakowania, kartonowe pu-
dełka do pakowania, w formie gotowej, torby z folii bąbelko-
wej do pakowania, worki papierowe, papier do wyrobu toreb 
i worków, papierowe worki na odpadki spożywcze do użyt-
ku domowego, worki na śmieci z papieru [do użytku domo-
wego], opakowania z tworzyw sztucznych, worki z tworzyw 
sztucznych do pakowania, arkusze z tworzyw sztucznych 
do pakowania, rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, 
papierowe obrusy, maty stołowe pod talerze z tektury, opa-
kowania kartonowe, drukowane materiały opakowaniowe 
z papieru, drukowane przepisy sprzedawane jako elementy 
opakowań artykułów spożywczych, karton opakowaniowy, 
materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] 
z papieru lub kartonu, materiały opakowaniowe wykonane 
z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, 
materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklin-
gu, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do ka-
napek, opakowania na żywność, opakowania na prezenty, 
pojemniki opakowaniowe z regenerowanej celulozy, pudła 
opakowaniowe [kartonowe], wyściełający papier do opako-
wań, materiały opakowaniowe [amortyzujące, wypełniające] 
nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, mate-
riały opakowaniowe [torby] do transportowania materiałów 
luzem, jednorazowe wkładki do opakowań zbiorczych, opa-
kowania ze słomy do butelek, wypełnienia ze słomy do opa-
kowań, opakowania blaszane, pudełka gotowe (opakowania) 
[metalowe], dozowniki mydła, szklane naczynia do picia, 

serwisy [zastawy stołowe], serwetniki, zmywaki ścierne, ście-
reczki do kurzu, ściereczki do czyszczenia, dozowniki papieru  
toaletowego, pudełka do dozowania ręczników papie-
rowych, dozowniki do ręczników papierowych, foremki 
do lodu, kruszarki do lodu, nieelektryczne, formy do ciast, 
garnki, gąbki, kieliszki, doniczki z papieru, garnki do go-
towania z papieru, podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, kubki, papierowe kubki, kub-
ki plastikowe, pojemniki kuchenne, kuchenne (przybory -), 
naczynia kuchenne ceramiczne, rondle kuchenne [nieelek-
tryczne], garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], przybo-
ry kuchenne, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, przybory 
kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży 
i łyżek, kubły, kufle, talerze papierowe, talerze, szkło ozdobne, 
42 Projektowanie opakowań, Doradztwo w zakresie projek-
towania opakowań, Projektowanie opakowań i materiałów 
do pakowania, Projektowanie opakowań na rzecz osób trze-
cich, Szkicowanie projektów opakowań, pojemników, zasta-
wy stołowej i przyborów stołowych.

(210) 546361 (220) 2022 08 22
(731) SMARTBEE CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.03.03, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wypo-
sażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 41 Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, 
Usługi projektowania.

(210) 546379 (220) 2022 08 22
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA QULINARNA SOKOŁÓW
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy, 
35 Usługi marketingu, Usługi reklamowe, Przygotowywa-
nie materiałów reklamowych klasa, Produkcja filmów re-
klamowych, Wynajem powierzchni reklamowych, Zakup 
powierzchni reklamowych, mediów, 41 Organizowanie 
i prowadzenia warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów, 
kongresów, sympozjów w dziedzinie gastronomii.

(210) 546380 (220) 2022 08 22
(731) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA 

DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Apple Keeper

(531) 24.01.10, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Przyrządy pomiarowe, Elektryczne urządze-
nia pomiarowe, Czujniki pomiarowe, Przyrządy pomiarowe 
do detekcji stresu beztlenowego owoców, Przyrządy pomia-
rowe stosowane w przechowalnictwie owoców.

(210) 546408 (220) 2022 08 22
(731) EMERGOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Konstancin-Jeziorna

(540) (znak słowny)
(540) Zinastero
(510), (511) 3 Kosmetyki ochronne, Kosmetyki do pielę-
gnacji, Kosmetyki do higieny, 5 Preparaty farmaceutyczne, 
Suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność do celów 
medycznych, Preparaty do celów medycznych, maści, płyny, 
żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, Kro-
ple do celów medycznych, plastry do celów medycznych, 
Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów medycznych, 
Kosmetyki do celów medycznych, Środki i preparaty higie-
niczne do celów medycznych, dezynfekcyjnych.

(210) 546433 (220) 2022 08 23
(731) NAWARA BOGUSŁAW, Poręba Wielka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SAGA

(531) 07.05.11, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci występów ze-
społów muzycznych.

(210) 546436 (220) 2022 08 23
(731) STUDZIŃSKI JAKUB F.H., Jacentów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARPETO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.08
(510), (511) 27 Dywany, Chodniki dywanowe, Dywaniki ła-
zienkowe, Dywany dla dzieci.

(210) 546454 (220) 2022 08 23
(731) HURTOWNIA KWIATÓW RÓŻA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Goczałkowice-Zdrój

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻA

(531) 26.01.03, 26.01.15, 05.05.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich roślin, 
akcesoriów kwiaciarskich, ogrodniczych i artykułów flory-
stycznych, upominkowych, kwiatów ciętych naturalnych 
i doniczkowych, kwiatów sztucznych, kompozycji kwiato-
wych i wieńców oraz różnych artykułów ogrodniczych jak: 
mieszanki nasion i traw, cebulki kwiatowe, bulwocebule kwia-
towe, drzewa i krzewy owocowe, drzewa i krzewy ozdobne, 
drzewa i krzewy żywopłotowe, drzewa i krzewy alejowe, 
sadzonki róż, sadzonki truskawek, podkładki drzew oraz 
krzewów owocowych i róż, nasiona kwiatów, warzyw, bylin 
oraz podkładek drzew owocowych i róż, stroiki świąteczne 
roślinne, części roślin oraz ozdób i artykułów z drewna, wikli-
ny, gipsu, wosku, papieru, tworzyw sztucznych, materiałów 
tekstylnych, porcelany, terakoty lub szkła, nawozów, środków 
ochrony roślin, narzędzi i urządzeń ogrodniczych pozwala-
jące nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, 
hurtowniach oraz poprzez katalogi i strony internetowe, 
Prowadzenie punktów sprzedaży roślin, akcesoriów kwia-
ciarskich, ogrodniczych i artykułów florystycznych. w tym 
kwiaciarni, Organizacja wystaw, targów i pokazów z zakre-
su kwiaciarstwa i ogrodnictwa, agencje informacji gospo-
darczej w zakresie kwiaciarstwa i ogrodnictwa, doradztwo 
specjalistyczne transportu, pakowania, składowania i dostar-
czania towarów, informacja o usługach wskazanych powyżej, 
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na zasadzie franchisingu, organizowanie sieci 
franchisingowej w zakresie artykułów takich jak rośliny i ak-
cesoria kwiaciarskie i ogrodnicze, usługi w zakresie reklamy 
i promocji, promocja sprzedaży i reklama artykułów z zakre-
su kwiatów oferowanych przez osoby trzecie, 39 Dostarcza-
nie kwiatów również zamówionych korespondencyjnie lub 
za pośrednictwem telekomunikacji, Doręczanie prezentów, 
Organizowanie doręczania upominków, Transport, pakowa-
nie, składowanie i dostarczanie towarów, w szczególności 
roślin, akcesoriów kwiaciarskich i ogrodniczych, nawozów 
do roślin, 44 Usługi związane z kompozycjami roślinnymi ta-
kie jak kompozycje kwiatowe, projektowanie ogrodów, pro-
wadzenie kwiaciarni, dekoracja wnętrz kwiatami, aranżacje 
wnętrz zielenią, obsługa florystyczna imprez.
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(210) 546500 (220) 2022 08 25
(731) 4 MEDICINE REK  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A + SCIENCE WIZARD

(531) 21.01.01, 24.17.01, 24.17.07, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 
26.04.04

(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania danymi 
i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie Business 
Intelligence, Oprogramowanie do eksploracji danych, Opro-
gramowanie do zarządzania danymi, 42 Badania, opracowy-
wanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, Opracowywanie i tworzenie komputerowych 
programów przetwarzania danych.

(210) 546504 (220) 2022 08 25
(731) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.21, 27.05.01, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toale-
towe, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Preparaty toaletowe.

(210) 546510 (220) 2022 08 25
(731) KICIŃSKI PAWEŁ PK, Esterpole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLINTARA_NIKA CORDEO ATTITUDE

(531) 03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 24.17.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Eduka-
cyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Podręczniki szkole-
niowe w formie elektronicznej [do pobrania], Książki zapisane 
na płytach, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, 
Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Pod-
casty, Podcasty do pobrania, Nagrane magnetyczne nośniki 

danych, Nagrania audio, 18 Artykuły odzieżowe dla koni, Ar-
tykuły do owijania nóg koni, Nakolanniki dla koni, Chomą-
ta dla koni, Derki na konie, Klapy na oczy dla koni [uprząż], 
Okrycia dla koni, Wędzidła dla koni, Buty dla koni, Nauszniki 
dla koni, Siodła na konia, Czapraki pod siodła końskie, Maski 
przeciw muchom dla zwierząt, Derki polarowe dla koni, Ma-
ski na łby końskie, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Płachty 
przeciwdeszczowe dla koni, Łykawki dla koni, Ochraniacze 
na nogi i bandaże na kolana dla koni, Osprzęt do uprzęży, 
41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Nauczanie i szkolenia, 
Usługi rekreacyjne związane z jazdą konną, Usługi szkolenio-
we w zakresie jazdy konnej, Szkoły jazdy konnej, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnia-
nie kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość 
świadczone online, Udzielanie informacji edukacyjnych on-
line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
Internetu, Organizacja webinariów, Tresura koni, Usługi ujeż-
dżania koni, Organizowanie wyścigów konnych, Prowadze-
nie wyścigów konnych, Instruktaż w zakresie jazdy konnej.

(210) 546511 (220) 2022 08 25
(731) STEFAŃSKI MARCIN AHAWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EV DLA CIEBIE.PL

(531) 26.11.01, 26.11.08, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji za pośrednictwem 
Internetu na temat sprzedaży samochodów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej, świadczone również online, nastę-
pujących towarów: samochody, samochody osobowe i czę-
ści konstrukcyjne do nich, części i akcesoria do pojazdów 
lądowych, torby, 37 Naprawa i konserwacja pojazdów me-
chanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicz-
nych i części do nich, Konserwacja i naprawa opon, Przegląd 
pojazdów, Czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, 
Odświeżanie lakieru samochodu, Malowanie pojazdów me-
chanicznych, Tapicerowanie siedzeń w pojazdach, Usługi sta-
cji naprawy pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy po-
jazdów, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą 
pojazdów, 39 Wynajem samochodów.

(210) 546528 (220) 2022 08 26
(731) ZWĘGRODZKI WIESŁAW, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLIBRA
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(531) 03.07.16, 03.07.24, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubiler-
skie, Naszyjniki, klipsy, kolczyki, bransolety, brosze, łańcuszki, 
medaliony, obrączki, pierścionki, szpilki ozdobne.

(210) 546558 (220) 2022 08 27
(731) ADIKAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borek Szlachecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adikam

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Czekolada, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki 
z rodzynkami z mleczną czekoladą, Chipsy ziemniaczane po-
kryte czekoladą, Czekolada bezmleczna, Czekolada do wyro-
bów cukierniczych i chleba, Czekolada mleczna, Czekolada 
mleczna w tabliczkach, Czekolada na polewy lub posypki, 
Czekolada nielecznicza, Czekolada pitna, Czekolada w prosz-
ku, Czekolada z alkoholem, Czekolada z bąbelkami, Czeko-
lada z japońskim chrzanem, Gorąca czekolada, Herbatniki 
oblane czekoladą, Jagody pokryte czekoladą, Kruche ciast-
ka maślane częściowo oblane czekoladą, Nadziewana cze-
kolada, Precle pokryte czekoladą, Precle polane czekoladą, 
Sztuczna czekolada, Wegańska czekolada pitna.

(210) 546565 (220) 2022 08 28
(731) AMG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SR SALES ROBOTS

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.01
(510), (511) 9 Urządzenia i nośniki do przechowywania da-
nych, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Urządzenia tech-
nologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i foto-
graficzne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Elek-
troniczne bazy danych, Interaktywne bazy danych, Zestawy 
danych, rejestrowane lub do pobrania, Dokumentacja kom-
puterowa w formie elektronicznej, Elektroniczne bazy da-
nych zapisane na nośnikach komputerowych, Nagrania mul-
timedialne, Nagrania audio i wideo, Nagrania audio, Publika-
cje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputero-
wych, Publikacje elektroniczne [ładowalne], Publikacje elek-
troniczne, do pobrania, Zapisane pliki danych, 35 Biznesowe 
usługi doradcze i konsultacyjne, Pomoc dotycząca zarządza-
nia przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Usłu-
gi pośrednictwa biznesowego związane z kojarzeniem pro-
fesjonalistów o zróżnicowanych profilach z klientami, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informa-
cji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza od-
bioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, 
Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Doko-
nywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dzie-

dzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 
Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie in-
formacji na temat reklamy, Kampanie marketingowe, Marke-
ting afiliacyjny, Marketing cyfrowy, Marketing handlowy 
[inny niż sprzedaż], Marketing internetowy, Opracowanie 
koncepcji marketingowych, Opracowywanie i realizacja pla-
nów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opra-
cowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Planowanie strategii mar-
ketingowych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w In-
ternecie, Produkcja materiałów reklamowych, Reklama i mar-
keting, Reklama online za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama w Internecie dla osób trzecich, 
Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Reklamy online, Tworzenie tek-
stów reklamowych, Udostępnianie raportów marketingo-
wych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzie-
lanie informacji związanych z reklamą, Usługi agencji marke-
tingowych, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi reklamowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kom-
puterowej, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, Doradztwo w zakresie efektywności bizne-
sowej, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo związa-
ne z przetwarzaniem danych, Usługi doradcze związane 
z elektronicznym przetwarzaniem danych, Usługi doradcze 
związane z przetwarzaniem danych, Usługi public relations, 
Agencja public relations, Informacja marketingowa, Groma-
dzenie informacji związanych z reklamą, Marketing dotyczą-
cy promocji, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing towa-
rów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Mar-
keting w ramach wydawania oprogramowania, Pisanie tek-
stów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca toż-
samości korporacyjnej, Pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zarządza-
niu w zakresie promocji działalności gospodarczej, Przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie mate-
riałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów promo-
cyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygoto-
wywanie planów marketingowych, Reklama i usługi rekla-
mowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komuni-
kacyjne, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsię-
biorstw, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozwój planu 
marketingowego, Skomputeryzowana promocja działalno-
ści gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów marke-
tingowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi 
dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwia-
jące nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami 
a właścicielami stron internetowych, Usługi informacyjne 
dotyczące reklamy, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi 
reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprze-
daży, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe 
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości 
marki, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalno-
ści marki na rzecz innych, Usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego 
planowania marketingowego, Usługi w zakresie marketingu 
produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, 
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Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakresie 
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakre-
sie publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie 
reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 
Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi wprowa-
dzania produktów na rynek, Doradztwo biznesowe w zakre-
sie transformacji cyfrowej, Doradztwo marketingowe w za-
kresie mediów społecznościowych, Doradztwo dotyczące 
reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo 
reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie strategii ko-
munikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie marketin-
gu biznesowego, Doradztwo w zakresie tożsamości przed-
siębiorstwa, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie 
strategii biznesowych, Doradztwo w dziedzinie public rela-
tions, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w zakresie public relations, Usłu-
gi doradztwa w zakresie public relations, Usługi relacji z me-
diami, Badanie rynku, Dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Elektroniczne publi-
kowanie druków w celach reklamowych, Kompilacja ogło-
szeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony in-
ternetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzy-
stania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja 
reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marke-
ting opierający się na współpracy z influencerem [Influencer 
marketing], Marketing referencyjny, Ocena skutków wywie-
ranych przez działania reklamowe na odbiorców, Optymali-
zacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron 
internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez re-
klamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych 
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Produkcja 
filmów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketin-
gowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Pro-
dukcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja na-
grań wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam, 
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Projektowa-
nie badań marketingowych, Promocja online sieci kompute-
rowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Przygotowywanie handlowych 
tekstów reklamowych, Przygotowanie materiałów reklamo-
wych, Przygotowywanie publikacji reklamowych, Przygoto-
wywanie reklam, Przygotowywanie reklam dla osób trze-
cich, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trze-
cich, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Do-
radztwo w zakresie promocji sprzedaży, 42 Hosting, opro-
gramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie kopio-
wania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Badania 
w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Opracowywanie i testowanie me-
tod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, 
Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania 
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wpro-
wadzania danych, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywa-

nie systemów do przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Projektowanie systemów magazynowania danych, 
Przygotowywanie programów komputerowych do prze-
twarzania danych, Usługi komputerowe do analizy danych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elek-
tronicznego przetwarzania danych [EDP], Zarządzanie pro-
jektami w zakresie technologii informacyjnych, Projektowa-
nie baz danych, Projektowanie i opracowywanie baz danych, 
Projektowanie komputerowych baz danych, Projektowanie 
systemów przetwarzania danych, Usługi projektowe związa-
ne z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów 
do przetwarzania informacji, Usługi migracji danych, Projek-
towanie i opracowywanie produktów multimedialnych, 
Usługi związane z opracowywaniem baz danych, Usługi in-
formacyjne w zakresie technologii informacyjnej, Usługi kon-
sultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi 
techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych.

(210) 546574 (220) 2022 08 29
(731) RYDZEWSKA MARIA, Węgrów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARYOGA BO/SO/MI BODY SOUL MIND

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.11.13, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.15, 
26.04.01, 26.04.16

(510), (511) 41 Trening jogi.

(210) 546576 (220) 2022 08 29
(731) BAGIŃSKI TOMASZ MSG, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S TAXI

(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi taksówek, Taksówki (Usługi -), Usługi 
taksówkarskie, Transport podróżnych taksówką, Świadczenie 
usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji 
mobilnych.
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(210) 546584 (220) 2022 08 29
(731) LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOUSE

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Imitacje skóry, Imitacje futra, Obroże, smycze 
i ubrania dla zwierząt, Parasolki, Plecaki, Torby podróżne, 
Portfele, Walizki, Torebki, Aktówki, Paski, 25 Odzież, Obu-
wie, Nakrycia głowy, 35 Usługi w zakresie: analiz rynkowych, 
badań rynku, dekoracji wystaw sklepowych, doradztwa 
handlowego, organizowania targów handlowych i reklamo-
wych, sprzedaży artykułów odzieżowych i modowych, pro-
wadzenia sklepu z artykułami odzieżowymi, obuwniczymi 
i pasmanteryjnymi, reklamy, specjalistycznego doradztwa 
handlowego, Prowadzenie sprzedaży artykułów odzieżo-
wych za pomocą sklepu internetowego.

(210) 546607 (220) 2022 08 29
(731) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA  

ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, 
ANNA WERK SPÓŁKA JAWNA, Zwierzyniec Pierwszy

(540) (znak słowny)
(540) PUSZEK
(510), (511) 3 Płyny do prania, Preparaty do prania, Proszki 
do prania, Żele do prania.

(210) 546610 (220) 2022 08 29
(731) 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZZBOŻNIK PIEKARNIA BEZGLUTENOWA

(531) 11.03.18, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Chrupiące pieczywo, Pieczywa chrupkie, 
Przekąski z pieczywa chrupkiego, Wyroby piekarnicze, Wy-
roby piekarnicze bezglutenowe, Chleb, Chleb bezgluteno-
wy, Chleb i bułki, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewane, 
Słodkie bułki, Ciasta, Pączki, Wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, Bary, Bary przekąskowe, Kontraktowe usługi w zakre-
sie żywności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
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, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości, Kawiarnie, Piekarnie.

(210) 546613 (220) 2022 08 29
(731) ORLICKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ORLICKI
(510), (511) 11 Urządzenia i sprzęt oświetleniowy, 35 Usługi 
agencji importowo-eksportowych, grupowanie i ekspo-
nowanie towarów osób trzecich w sklepach i/lub hurtow-
niach z artykułami branży oświetleniowej oraz związanych 
z tą branżą urządzeń i przyrządów elektrycznych, w celu 
umożliwienia nabywcom dogodnego ich oglądania i doko-
nywania zakupów, 42 Usługi projektowe w zakresie instalacji, 
urządzeń i sprzętu oświetleniowego.

(210) 546617 (220) 2022 08 30
(731) ŁUKSIK KONRAD, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLOSTUDIO

(531) 12.01.17, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble dziecięce i młodzieżowe, krzesełka 
do karmienia dzieci, łóżeczka dziecięce, kołyski, łóżeczka tu-
rystyczne dla dzieci, leżaki dla dzieci, meble biurowe, meble 
gabinetowe, meble pokojowe, meble sypialniane, zestawy 
jadalne, meble skrzyniowe, systemy zabudowy mebli mo-
dułowych, meble kuchenne, Meble tapicerowane, Zestawy 
wypoczynkowe, narożniki, sofy, leżanki, wersalki, kanapy, 
łóżka, fotele, gabloty, komody, kredensy, krzesła i meble 
do siedzenia, ławy, półki meblowe, skrzynie, biurka, stoły, 
stoły konferencyjne, segmenty jako meble lub ich elementy, 
blaty robocze, taborety, Elementy drewniane do mebli, Wie-
szaki stojące na odzież, Wykończenia plastikowe do mebli: 
kołki, nakrętki, śruby, Materace do łóżek, lustra, ramy i ramki 
do obrazów, dekoracje przestawne do wyposażania wnętrz, 
w szczególności skrzynie, kufry i szkatułki, kwietniki, doniczki 
na kwiaty i podstawki do nich, figurki z drewna, wosku, gip-
su lub tworzyw sztucznych, muszle, stojaki do prezentacji, 
stojaki na gazety, stojaki na parasole, stojaki do talerzy, para-
wany, wieszaki na ubrania, karnisze, zasłony bambusowe i za-
słony dekoracyjne z koralików, plecionki ze słomy, siedziska 
na meble, poduszki, pościel, 40 Usługi stolarskie [wytwarza-
nie na zamówienie wyrobów stolarskich].

(210) 546623 (220) 2022 08 30
(731) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUEEN BEE
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(531) 27.05.01, 03.13.04
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, Środki toaletowe, Preparaty toaletowe.

(210) 546643 (220) 2022 08 29
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻUBRÓWKA CZARNA

(531) 03.04.05, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 546649 (220) 2022 08 29
(731) SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 5 

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Enigmaci
(510), (511) 41 Dostarczanie informacji dotyczących edu-
kacji, Edukacja, Edukacja [nauczanie], Edukacja sportowa, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kształcenie ruchowe dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, Kursy korespondencyjne, 
nauka na odległość, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe 
dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, 
Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Naucza-
nie, Nauczanie języków, Nauczanie w szkołach podstawo-
wych, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, 
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja 
egzaminów [edukacja], Organizacja i przeprowadzanie kur-
sów edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, 
Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja 
wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja zajęć, Organizo-
wanie corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
festiwali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali 
w celach szkoleniowych, Organizowanie prowadzenie kon-
ferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie prowadze-
nie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie prowa-
dzenie targów edukacyjnych, Organizowanie prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie przeprowadzanie 
zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, Organizowanie prezen-
tacji do celów edukacyjnych, Organizowanie seminariów, 
Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie 
uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Organizo-
wanie wykładów, Organizowanie wykładów edukacyjnych, 
Pokazy [do celów szkoleniowych], Prowadzenie imprez edu-
kacyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, 
Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Przeprowa-

dzanie sprawdzianów edukacyjnych, Szkolenia nauczycieli, 
Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Usługi eduka-
cyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone 
dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły, Usługi szkolnictwa podstawowego, Usługi w zakre-
sie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie przygotowywania 
programów nauczania, Wydawanie nagród edukacyjnych, 
Zapewnianie edukacji.

(210) 546664 (220) 2022 08 30
(731) BIURO EKSPERTYZ SĄDOWYCH HOLDING SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO EKSPERTYZ SĄDOWYCH

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Windykacja należności i odzyskiwanie 
długów, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Naucza-
nie i szkolenia, 42 Opinie, ekspertyzy i usługi doradcze 
z zakresu: księgowości śledczej, wypadków drogowych, 
informatyki śledczej, antropologii, błędów medycznych, 
badań monitoringu, fonoskopii, analizy DNA, badań fizy-
kochemicznych, daktyloskopii, 45 Usługi prawne, Usługi 
detektywistyczne.

(210) 546667 (220) 2022 08 30
(731) JAMRÓZ KATARZYNA NO DRAMATH, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) no dramath

(531) 26.04.09, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja online z komputerowej bazy da-
nych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów.

(210) 546670 (220) 2022 08 30
(731) FAŚCISZEWSKA EWA, Karsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TO TU! ALPAKI



44 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2022

(531) 03.02.13, 18.07.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych 
dla osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna 
kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu treści mul-
timedialnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu detalicznego związane z produk-
tami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego on-
line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w za-
kresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu 
detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagra-
ne filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego dotyczące 
tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane 
ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu 
detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, 
Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi han-
dlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usłu-
gi sklepów detalicznych online związane z produktami ko-
smetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papier-
niczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materia-
łami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożo-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukier-
niczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżute-
rią, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związa-
ne z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papier-
niczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 

z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżu-
terią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
filiżanek i szklanek, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprze-
daży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, 41 Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 546671 (220) 2022 08 30
(731) FAŚCISZEWSKA EWA, Karsko
(540) (znak słowny)
(540) ALPAKI TO TU
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Odzież, Obuwie, 35 Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu treści multi-
medialnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu detalicznego związane z produk-
tami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego on-
line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych 
oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w za-
kresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu 
detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagra-
ne filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego dotyczące 
tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane 
ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu 
detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, 
Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi han-
dlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usłu-
gi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabaw-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami 
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
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mocą globalnych sieci komputerowych związane z artyku-
łami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamó-
wieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z de-
serami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej ak-
cesoriów odzieżowych, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 546672 (220) 2022 08 30
(731) MARCHANDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzyń Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) MARCHANDAR
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Oprogramowanie, Mobilne 
aplikacje do zarządzania galeriami sztuki, Edukacyjne aplika-
cje mobilne, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowa-
nie do zarządzania galeriami sztuki, Oprogramowanie użyt-
kowe, Oprogramowanie multimedialne, Oprogramowanie 
interaktywne, Oprogramowanie do smartfonów i tabletów, 
Oprogramowanie do pobrania.

(210) 546731 (220) 2022 08 31
(731) OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Morszków

(540) (znak słowny)
(540) OWOLOVO CAFE
(510), (511) 43 Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering).

(210) 546754 (220) 2022 09 01
(731) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAZILLIANA AVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa.

(210) 546787 (220) 2022 09 02
(731) CORPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Odżywcze suplementy diety, Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy die-
ty dla ludzi, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Białkowe 
suplementy diety, 30 Nielecznicze pastylki odświeżające 
do ust, Pastylki [inne niż do celów medycznych], Pastylki 
nielecznicze, Pastylki [niemedyczne wyroby cukiernicze], 
Pastylki [wyroby cukiernicze], Cukierki miętowe bezcukro-
we, Cukierki, Cukierki bez cukru, Cukierki miętowe, Cukierki 
miętowe [inne niż do celów leczniczych], Cukierki miętowe 
(Nielecznicze -), Cukierki (Nielecznicze -), Pastylki bez cukru 
owocowe, Pastylki bez cukru miętowe, Pastylki do ssania bez 
dodatku cukru różne smaki.

(210) 546864 (220) 2022 09 05
(731) TWARKOWSKA ALEKSANDRA MI CHIAMO, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MI CHIAMO by aleksandra

(531) 29.01.12, 27.05.01
(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) 546876 (220) 2022 09 06
(731) WRZESIŃSKA KATARZYNA CHOCOLATE LADY, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Cool’ki
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze 
z czekolady.
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(210) 546878 (220) 2022 09 06
(731) WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zielone Fermy

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 44 Usługi hodowli drobiu.

(210) 546880 (220) 2022 09 06
(731) TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLOPOL

(531) 26.04.09, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(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 
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) 546900 (220) 2022 09 06
(731) KLAJA JEREMIASZ, Mosty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMPI.PL

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Kampery, Kampery [pojazdy rekreacyjne], 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kamperami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z kamperami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z kamperami [pojazdy rekreacyj-
ne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kamperami [pojaz-
dy rekreacyjne], 37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów.

(210) 546901 (220) 2022 09 06
(731) KLAJA JEREMIASZ, Mosty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLAJA CAFEE

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Jadalne lody owocowe, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z lodem, lodami spożywczymi, mrożonymi jo-
gurtami i sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z lodem, lodami spożywczymi, mrożonymi jogurtami i sor-
betami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami 
owocowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami 
owocowymi, 43 Usługi kawiarni.

(210) 546903 (220) 2022 09 06
(731) Inibsa Dental, S.L.U., Lliça de Vall, ES
(540) (znak słowny)
(540) SCANDIVIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do celów denty-
stycznych, Preparaty i artykuły dentystyczne, Środki znieczu-
lające do celów dentystycznych.

(210) 546924 (220) 2022 09 07
(731) RAPP WIKTOR, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) DREJK
(510), (511) 9 Nagrania audio i wideo, Nagrania muzyczne, Pliki 
muzyczne do pobierania, Muzyczne nagrania wideo, 35 Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo marke-
tingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo 
reklamowe i marketingowe, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, Marketing imprez i wy-
darzeń, Marketing opierający się na współpracy z influencerem 
[Influencer marketing], Organizacja i przeprowadzanie wyda-
rzeń marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do ce-
lów marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach marke-
tingowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Świadczenie doradczych usług marketingowych dla 
producentów, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Promo-
wanie koncertów muzycznych, Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, 
41 Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami au-
dio i wideo, Usługi rozrywkowe w zakresie dopasowywania 
użytkowników z nagraniami audio i wideo, Usługi dziennikar-
skie, Usługi dziennikarzy freelancerów, Organizowanie imprez 
muzycznych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Obsługa 
koncertów muzycznych, Produkcja muzycznych filmów wideo, 
Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych.
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(210) 546931 (220) 2022 09 06
(731) FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Obsługi Podopiecznych

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 35 Usługi promocyjne i reklamowe, 36 Pomoc 
finansowa, Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki fun-
duszy na cele charytatywne, Organizowanie działań mają-
cych na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Gro-
madzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez 
rozrywkowych, Usługi gromadzenia funduszy na cele chary-
tatywne dla dzieci potrzebujących, Inwestowanie funduszy 
na cele charytatywne, Udzielanie informacji związanych 
ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Organizowanie 
funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy.

(210) 546936 (220) 2022 09 06
(731) SKALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Skalnik
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki.

(210) 546939 (220) 2022 09 06
(731) HIRSCH PRZEMYSŁAW SKYSCRAPER, Orle
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4 GARDENS

(531) 26.03.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej.

(210) 546943 (220) 2022 09 07
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sidab
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne dla 
ludzi, Preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, Środki 
farmaceutyczne przeciwcukrzycowe, Preparaty przeciwcu-
krzycowe.

(210) 546953 (220) 2022 09 07
(731) JAROSZEWICZ REMIGIUSZ, Chociszew 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMFAST

(531) 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 Urządzenia do rejestrowania i nagrywania da-
nych, Urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, Urządze-
nia do przesyłania obrazu, Urządzenia do przesyłania danych, 
Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do odtwa-
rzania obrazów, Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania 
obrazu, Urządzenia do odtwarzania danych, Kable elektryczne 
do przesyłania dźwięków i obrazów, Urządzenia do przetwa-
rzania obrazów, Urządzenia do przetwarzania dźwięku, Urzą-
dzenia do przetwarzania danych, Oprogramowanie kompute-
rowe, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Komputery.

(210) 546956 (220) 2022 09 07
(731) GĄSIENICA DANIEL ANNA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APOTOBO

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, biżuteria z metali szlachetnych, wy-
roby zegarmistrzowskie i przyrządy chronometryczne, od-
znaki pamiątkowe, medale pamiątkowe, breloki do kluczy 
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 
18 Walizki, torby podróżne, torby turystyczne, plecaki, w tym 
plecaki turystyczne, torby na książki, chlebaki, sakwy ze skó-
ry lub z imitacji skóry, portmonetki, portfele, torebki dam-
skie i męskie, torby do mocowania w pasie, paski skórzane 
lub z imitacji skóry, rzemyki skórzane, smycze ze skóry, skóry 
zwierzęce, skóry surowe lub półprzerobione, futra (skóry zwie-
rzęce), imitacje skóry, parasole i parasolki, laski, bicze, uprzę-
że i wyroby rymarskie, 25 Odzież, obuwie i nakrycia głowy,  
28 Artykuły sportowe i sprzęt sportowy, torby na sprzęt spor-
towy, 35 Sprzedaż detaliczna i on-line w zakresie następują-
cych towarów: okulary przeciwsłoneczne pomadki i kremy 
na bazie masła kakaowego, napoje energetyczne, suszone 
owoce, owoce liofilizowane, kawa, herbata batony, dropsy,  
cukierki, gumy do żucia, wyroby z drewna, kubki, wyroby pa-
piernicze, świece zapachowe, noże-scyzoryki, maskotki.

(210) 546957 (220) 2022 09 07
(731) KARABUŁA SZYMON HURTOWNIA WÓDKI 

GÓRALSKIE WS & WG, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRALSKIE GORZOŁKI

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe aromatyzowane.
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(210) 546958 (220) 2022 09 07
(731) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Paproć

(540) (znak słowny)
(540) SALWA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),  
Whisky, Wino, Gin, Dżin.

(210) 546959 (220) 2022 09 07
(731) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Paproć

(540) (znak słowny)
(540) HARDA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),  
Whisky, Wino, Gin, Dżin.

(210) 546961 (220) 2022 09 07
(731) INFINI COSMETIQUES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, 
inne niż do celów medycznych, Błyszczyki do ust, Brokat 
do ciała, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
Detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, Dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, Drewno zapachowe, Ekstrakty kwiatowe (perfu-
my), Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje 
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Esencje 
eteryczne, Farby do ciała (kosmetyczne), Farby do włosów, 
Herbata do kąpieli do celów kosmetycznych, Kleje do przy-
mocowywania sztucznych rzęs, Kamień ałun (środek ścią-
gający), Kleje do celów kosmetycznych, Kosmetyki do brwi, 
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Ko-
smetyki do rzęs, Kremy kosmetyczne, Kremy na bazie olejków 
eterycznych do użytku w aromaterapii, Kremy wybielające 
do skóry, Maski kosmetyczne, Mleczko oczyszczające do ce-
lów kosmetycznych, Mydła, Mydła przeciwpotowe do stóp, 
Mydło dezodoryzujące, Mydło do golenia, Naklejane ozdoby 
do paznokci, Odżywki do włosów, Olejki do celów kosme-
tycznych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki eteryczne, 
Ołówki do brwi, Pasta do zębów, Płyny do pielęgnacji wło-
sów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Płyny 
do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodo-
ryzacji, Pomadki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, 
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Preparaty 
do golenia, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], Preparaty do kąpieli, nie-
lecznicze, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do pielę-
gnacji paznokci, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty 

do samoopalania [kosmetyki], Preparaty fitokosmetyczne, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, Preparaty ściągające do celów kosmetycz-
nych, Produkty perfumeryjne, Puder do twarzy, Pumeks, 
Rzęsy sztuczne, Saszetki zapachowe do bielizny, Soda kry-
staliczna do czyszczenia, Sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze, Sole wybielające, Spraye chłodzące do celów ko-
smetycznych, Szampony, Ściereczki nasączane detergentami, 
do czyszczenia, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
Świece do masażu do celów kosmetycznych, Talk kosmetycz-
ny, Toniki do użytku kosmetycznego, Wazelina kosmetyczna, 
Woda kolońska, Woda lawendowa, Woda micelarna, Woda 
perfumowana, Woda utleniona do celów kosmetycznych, 
Wosk do depilacji, Wybielacze [odbarwiacze] do celów ko-
smetycznych, Zestawy kosmetyków, Zmywacze do paznokci, 
Żele do masażu, inne niż do celów medycznych.

(210) 546962 (220) 2022 09 07
(731) NOFSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) LosoFun
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, Administrowanie 
dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w ce-
lach reklamowych, Administrowanie programami motywa-
cyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji 
reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza reakcji 
na reklamę i badania rynkowe, Analiza odbioru reklamy, Ana-
lizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Kampanie 
marketingowe, Gromadzenie informacji związanych z rekla-
mą, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, Marketing cyfrowy, Marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], Marketing dotyczący promocji, Marketing inter-
netowy, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing 
ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogra-
mowania, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingo-
wych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowy-
wanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Optymalizacja stron internetowych, Organiza-
cja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organiza-
cja konkursów w celach reklamowych, Organizowanie i pro-
wadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz 
osób trzecich, Organizowanie losowania nagród w celach 
promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach 
reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pi-
sanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promo-
cyjnych, Planowanie strategii marketingowych, Pośrednictwo 
w zakresie reklamy, Produkcja materiałów reklamowych, Pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja reklam, 
Projektowanie materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, Promocja sprzedaży, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich w Internecie, Przygotowywanie kampanii reklamowych, 
Reklama, 41 Administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, 
Losowanie nagród [loterie], Organizowanie i prowadzenie lo-
terii, Organizowanie loterii, Prowadzenie loterii, Prowadzenie 
loterii na rzecz osób trzecich, Usługi loterii, Prowadzenie gier 
losowych dla wielu graczy.
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(210) 546963 (220) 2022 09 07
(731) NOFSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 
Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie 
konkursami w celach reklamowych, Administrowanie pro-
gramami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży 
towarów i usług dla osób trzecich, Agencje reklamowe, 
Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej 
bazie danych, Analiza reakcji na reklamę i badania ryn-
kowe, Analiza odbioru reklamy, Analizy odbioru reklamy, 
Analizy w zakresie reklamy, Kampanie marketingowe, Gro-
madzenie informacji związanych z reklamą, Kompilacja, 
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Marketing cyfrowy, Marketing handlowy [inny niż sprze-
daż], Marketing dotyczący promocji, Marketing interneto-
wy, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing 
ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Opracowywanie strategii i pomysłów mar-
ketingowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, 
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, Opracowywanie i realizacja planów i kon-
cepcji medialnych i reklamowych, Optymalizacja stron 
internetowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
marketingowych, Organizacja konkursów w celach rekla-
mowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych 
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizo-
wanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organi-
zowanie losowania nagród w celach reklamowych, Pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, Pisanie tekstów rekla-
mowych do celów reklamowych i promocyjnych, Plano-
wanie strategii marketingowych, Pośrednictwo w zakresie 
reklamy, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, Produkcja reklam, Pro-
jektowanie materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Promocje sprzedaży w punkcie sprze-
daży, na rzecz innych, Promocja sprzedaży, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich w Internecie, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, Reklama, 41 Administrowanie lo-
teriami na rzecz osób trzecich, Losowanie nagród [lote-
rie], Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie 
loterii, Prowadzenie loterii, Prowadzenie loterii na rzecz 
osób trzecich, Usługi loterii, Prowadzenie gier losowych 
dla wielu graczy.

(210) 546964 (220) 2022 09 07
(731) DĘBNY DANIEL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) adminhero.io OUTSOURCING IT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.04, 02.01.16, 02.01.23, 16.01.06
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologicz-
ne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jako-
ści, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 546965 (220) 2022 09 07
(731) GRABOWSKA URSZULA MEDI QUEENS ACADEMY, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) MEDI QUEENS ACADEMY
(510), (511) 41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Naucza-
nie i szkolenia.

(210) 546976 (220) 2022 09 08
(731) EAGLE RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.01, 03.07.24, 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 35 Profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, 
Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji 
pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośrednictwa pracy 
i rekrutacji pracowników, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwa w od-
niesieniu do rekrutacji personelu, Usługi doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji 
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi dotyczące rekrutacji 
kadry pracowniczej, Usługi w zakresie rekrutacji personelu, 
Usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do bran-
ży elektronicznej, Dostarczanie informacji dotyczących 
rekrutacji pracowników, Dostarczanie informacji na temat 
rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, 
Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności 
gospodarczej, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, 
Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Pomoc 
w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, 
Przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, 
Reklama rekrutacji personelu, Rozpowszechnianie infor-
macji na temat rekrutacji absolwentów, Doradztwo w za-
kresie rekrutacji na rzecz prawników, Doradztwo w zakresie 
rekrutacji sekretarek do biur prawnych, Usługi rekrutacji 
personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi w zakresie 
przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekru-
tacji personelu], Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania 
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stanowisk pracy, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk 
pracy i rekrutacji personelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi 
i usługi rekrutacji personelu, Usługi agencji pośrednictwa 
pracy dotyczące au pair, Usługi agencji pośrednictwa pracy 
w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów pokazo-
wych, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrud-
niania pracowników biurowych, Usługi agencji pośrednic-
twa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, Usługi agencji 
pracy na rzecz personelu medycznego, Usługi agencji pra-
cy na rzecz personelu paramedycznego, Doradztwo pro-
fesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo 
w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem i zatrudniania, Doradztwo w zakresie 
znajdowania zatrudnienia dla personelu, Zarządzanie per-
sonalne (Doradztwo w zakresie -).

(210) 546978 (220) 2022 09 08
(731) NARODOWE FORUM MUZYKI IM. WITOLDA 

LUTOSŁAWSKIEGO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Andrzej Markowski International Festival Wratislavia 

Cantans
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, 41 Publikowanie, spra-
wozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edu-
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi 
w zakresie tłumaczeń pisemnych.

(210) 546979 (220) 2022 09 08
(731) NARODOWE FORUM MUZYKI  

IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Wratislavia Cantans
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Publi-
kowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji 
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi w zakresie tłu-
maczeń pisemnych, Tłumaczenia językowe.

(210) 546980 (220) 2022 09 08
(731) NARODOWE FORUM MUZYKI  

IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans im. 

Andrzeja Markowskiego
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Publi-
kowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia języko-
we, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.

(210) 546988 (220) 2022 09 08
(731) AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLY HOME

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.03.15, 12.01.09
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domo-
wych, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Meble i ak-
cesoria meblowe wyposażenia domu, Plansze, stoiska wysta-
wowe i oznakowanie, niemetalowe, Statuetki, figurki, dzieła 
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej 
klasie, Osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, Zamki 
i klucze, niemetalowe, Zawory, niemetalowe, Bębny do zwi-
jania [niemetalowe, niemechaniczne i nie części maszyn], 
Drążki podwieszane niemetalowe do wieszania przedmio-
tów, Elementy naroży na meble [nakładki ochronne], 
nie z metalu, Haczyki do ścian z materiałów niemetalowych, 
Haczyki na zasłony prysznicowe, Haki zapadkowe, niemeta-
lowe, Klamki do drzwi wykonane z tworzyw sztucznych, 
Klepka bednarska, Kołki niemetalowe, Kołki rozporowe, nie-
metalowe, Krawędzie z tworzyw sztucznych do schodów, 
Krzyżyki dystansowe do płytek, Listwy wykonane z substy-
tutów drewna do ram do obrazów i zdjęć, Listwy wykonane 
z tworzyw sztucznych do ram do obrazów i zdjęć, Maty wyj-
mowane do zlewów, Nakrętki napinające niemetalowe, Na-
roża ochronne [nakładki] z tworzyw sztucznych, Nasadki 
z materiałów niemetalowych do lasek do chodzenia, Nieme-
talowe haczyki do wieszania makat, Niemetalowe haczyki 
na ręczniki, Niemetalowe pojemniki na chusteczki [mocowa-
ne na stałe], Niemetalowe zawiasy pasowe, Odlewy z two-
rzyw sztucznych do użytku w produkcji mebli, Odstępniki 
do układania w stosy [okucia niemetalowe], Ogniwa łańcu-
chowe z materiałów niemetalowych, Osprzęt do schodów 
z tworzyw sztucznych, Osłony drzew, niemetalowe, Osłony 
drzew, niemetalowe [cylindry], Osłony ochronne z materia-
łów z tworzyw sztucznych na drzewa, Pierścienie sprężyste 
z tworzyw sztucznych, Pierścienie wzmacniające wykonane 
z tworzyw sztucznych, Podpory do drzew niemetalowe, 
Podpory do roślin, Podpory do sznurów do suszenia bielizny, 
z drewna lub tworzyw sztucznych, Podpórki do roślin lub 
drzew, Pokrętła z tworzyw sztucznych [gałki], Przekładki 
z tworzyw sztucznych do użytku z panelami warstwowymi, 
Pręty do mocowania chodników na schodach, Pręty z two-
rzyw sztucznych do mocowania chodników na schodach, 
Ręczne płaskie wachlarze, Słupki ogrodowe niemetalowe, 
Słupki z twardego drewna do drzew, Sprężyny wykonane 
głównie z tworzyw sztucznych, Stojaki na proporce, Sufito-
we szyny zawieszeniowe z materiałów niemetalowych, 
Szpulki drewniane do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, Ta-
bliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, 
Tace niemetalowe, Tace niemetalowe [inne niż do użytku 
domowego lub sortowania lub liczenia pieniędzy], Tulejki 
osłonowe do rur [z tworzyw sztucznych], Tyczki do kwiatów 
z klejonki bambusowej, Uchwyty do wanny, niemetalowe, 
Uchwyty przyssawkowe [mocowania], Wachlarze, Wachlarze 
nieelektryczne, Wieszaki niemetalowe na węże, Wkładki 
do zlewozmywaków, Wsporniki niemetalowe stosowane 
do mocowania płytek, Wsporniki z materiałów niemetalo-
wych [inne niż do budownictwa], Zaciski zabezpieczające 
niemetalowe, Zamknięcia pierścieniowe, inne niż z metalu, 
Zatyczki do prysznicowych otworów odpływowych, 
nie z metalu, Zatyczki do rur niemetalowe, Zatyczki do umy-
walek z materiałów niemetalowych, Zatyczki do wanien, 
nie z metalu, Zawiasy niemetalowe, Zawiasy sprężynowe 
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niemetalowe, Zawiasy, niemetalowe zawierające sprężynę, 
Zespoły sprężyn niemetalowe do materacy, Zespoły sprężyn 
niemetalowe do poduszek, Żerdzie niemetalowe, Złącza 
do palików wykonane z materiałów niemetalowych, Corozo 
[biały twardy materiał podobny do kości słoniowej], Fiszbin, 
Imitacje szylkretu, Koral, Kość słoniowa, Macica perłowa, Ob-
róbka krawędzi ze słomy, Pazury zwierzęce, Pianka morska, 
Plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, Poroża jeleni, Rattan 
[materiał nieprzetworzony lub częściowo przetworzony], 
Rogi zwierzęce, Rotang [trzcinopalma, ratan], Sploty słomia-
ne, Sztuczne rogi, Taśmy drewniane, Taśmy korkowe, Trzcina 
[materiał do wyplatania], Tyczki bambusowe, Wiklina, Zęby 
zwierzęce, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalo-
we, Pojemniki, zamknięcia i uchwyty do nich, niemetalowe, 
Łączniki do kabli (Nieelektryczne -) z materiałów niemetalo-
wych, Łączniki gwintowe, niemetalowe, Maszty flagowe 
do trzymania w rękach, niemetalowe, Prowadnice do szuflad 
[okucia meblowe], Prowadnice do zasłon, Prowadnice nie-
metalowe do drzwi przesuwnych, Niemetalowe uchwyty 
do mebli, Kable lub rury [uchwyty [zaciski] z tworzyw sztucz-
nych do -], Uchwyty do okien przesuwnych pionowo, 
nie z metalu, Rury lub kable [uchwyty [zaciski] z tworzyw 
sztucznych do -], Uchwyty porcelanowe, Muszle [materiał 
przetworzony lub częściowo przetworzony], 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Sklepowe usługi detaliczne 
związane z dywanami, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrze-
wania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świą-
tecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami na-
ściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybo-
rami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi 
wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-

niami do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami 
do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stoło-
wą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nożami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla 
ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztuć-
cami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitar-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem au-
diowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Wypożyczanie stoisk handlowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, Usługi handlu detalicznego dotyczące 
tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane 
z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie materiałów budowlanych, Dostarczanie informa-
cji biznesowych i handlowych online, Organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Organizacja targów 
handlowych, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowa-
nie pokazów handlowych i targów handlowych w celach 
komercyjnych i reklamowych, Usługi informacyjne i dorad-
cze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towa-
rów, 42 Wzornictwo przemysłowe, Usługi projektowania, 
Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Opracowywanie 
produktów, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców 
na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie do-
boru zasłon [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], 
Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie [projekto-
wanie] łazienek, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania 
wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania 
kuchni na wymiar, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzor-
nictwa przemysłowego, Projektowanie architektoniczne de-
koracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowa-
nie mebli biurowych, Projektowanie łazienek, Projektowanie 
nowych produktów, Projektowanie przestrzeni biurowych, 
Projektowanie produktów konsumenckich, Projektowanie 
rozmieszczenia mebli biurowych, Projektowanie wnętrz bu-
dynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Stylizacja 
[wzornictwo przemysłowe], Udostępnianie strony interneto-
wej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, Udzielanie 
informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, Usługi 
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doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi doradcze 
w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi informacyjne 
dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do ce-
lów projektowania wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące 
łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowa-
nia wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania 
wnętrz, Usługi planowania [projektowania] biur, Świadczenie 
usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Usługi 
projektowania dotyczące instalowania akcesoriów sanitarnych, 
Usługi projektowania dotyczące instalowania wanien, Usługi 
projektowania na zamówienie, Usługi projektowania obiektów 
biznesowych, Usługi projektowania łazienek, Usługi projekto-
wania w zakresie umeblowania, Usługi projektowania wnętrz 
budynków, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości 
mieszkalnych, Usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), 
Usługi w zakresie projektowania kuchni, Usługi w zakresie 
projektowania produktów, Usługi w zakresie architektury 
i projektowania wnętrz, Usługi naukowe i technologiczne, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 546989 (220) 2022 09 08
(731) SZCZUROWSKA IZABELA HELA PHARM, Sawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HP Hela Pharm

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.18, 24.13.09, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.08, 29.01.12

(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Suplementy diety dla zwierząt, Żywność dla niemowląt, Al-
buminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, 
Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodu-
kowane], Batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Batony zawierające 
suplementy odżywcze.

(210) 546991 (220) 2022 09 08
(731) MENTAL HEALTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mental Health Group

(531) 27.05.05, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego.

(210) 546995 (220) 2022 09 09
(731) BIZNES TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) BiznesTeka
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Eduka-
cyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Podręczniki szkole-
niowe w formie elektronicznej [do pobrania], Książki zapisane 
na płytach, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, 
Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Pod-
casty, Podcasty do pobrania, Nagrane płyty DVD, Nagrane 
płyty CD-i, Nagrane magnetyczne nośniki danych, 35 Usługi 
administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsulta-
cje z prawnikiem, Usługi doradztwa biznesowego, Publiko-
wanie materiałów reklamowych online, Usługi reklamowe 
i promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych i promocyjnych, Usługi administracyjne w zakresie 
kart lojalnościowych, Organizacja konkursów w celach re-
klamowych, Administrowanie programami członkowskimi, 
Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia 
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez 
korzystanie z rabatowych kart członkowskich, Organizacja 
subskrypcji usług internetowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej i poprzez Internet następujących towarów: 
e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, 
do pobrania, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały 
na zajęcia do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie 
elektronicznej [do pobrania], książki zapisane na płytach, 
książki audio, książki elektroniczne do pobrania, biulety-
ny elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, podcasty, 
podcasty do pobrania, nagrane płyty DVD, nagrane płyty 
CD-i, nagrane magnetyczne nośniki danych, 41 Edukacja, 
Nauczanie i szkolenia, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
online, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pro-
wadzenie kursów, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych 
w dziedzinie biznesu, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, zjazdów 
i kongresów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadze-
nie kursów internetowych, Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Publikacja materiałów eduka-
cyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie elektronicznych 
publikacji on-line, Organizacja webinariów, 45 Usługi praw-
ne, Udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw 
własności przemysłowej i praw autorskich, Doradztwo w za-
kresie sporów sądowych.

(210) 547000 (220) 2022 09 08
(731) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.06, 26.11.13, 29.01.14, 
27.05.01, 27.05.05, 24.17.02

(510), (511) 3 Tabletki do zmywarek, Środki do zmywania 
naczyń, Detergenty do zmywarek do naczyń, Detergenty 
do zmywania naczyń w zmywarkach, Preparaty do czysz-
czenia i odświeżania, Olejki esencjonalne i ekstrakty aroma-
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tyczne, Środki do usuwania kamienia, Preparaty do czysz-
czenia szkła, Środki czyszczące do użytku domowego, 
Środki zapachowe do celów domowych, Rozpylacze za-
pachowe do pomieszczeń, Środki odświeżające powietrze 
[zapachowe], Wkłady do elektrycznych dozowników zapa-
chów do pomieszczeń, Wkłady do nieelektrycznych dozow-
ników zapachów do pomieszczeń, Chusteczki perfumowa-
ne, Ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do polerowania, Płyny do szorowania, Uniwersalny proszek 
do szorowania, Proszki do szorowania, Preparaty do prania, 
Płyny do prania, Preparaty do prania, Woda zapachowa 
do bielizny, ściereczki nasączane detergentami, do czysz-
czenia, Ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, 
Dezodoranty i antyperspiranty, Substancje do szorowania, 
Proszek do zmywarek, Środki do płukania do zmywarek, 
Środek do czyszczenia mebli, Mieszanki do pielęgnacji 
podłóg, Preparaty czyszczące do piekarników, Preparaty 
czyszczące do piekarników, Preparaty do wywabiania plam, 
Chusteczki antystatyczne stosowane w suszarkach do pra-
nia, Środki do czyszczenia tapicerki, Środki do płukania 
do zmywarek do naczyń, Płynne detergenty do zmywarek, 
Płyn do mycia naczyń, Proszki do prania, Środki wybielają-
ce stosowane w pralnictwie (ultramaryna), Płyn do zmięk-
czania tkanin, Saszetki zapachowe do bielizny, Rozpylacze 
zapachowe do bielizny [aerozole], Mydła do prania, Olejki 
eteryczne jako zapachy do prania, Preparaty do polero-
wania, Nasączone ściereczki do polerowania, Mieszaniny 
do czyszczenia ubikacji, Środki do czyszczenia toalet, Nie-
lecznicze produkty toaletowe, Środki do czyszczenia okien 
w formie rozpylacza, Środki czyszczące do usuwania plam, 
Preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, 
Krochmal do nadawania połysku praniu, Preparaty wygła-
dzające [krochmal], Soda wybielająca, Preparaty do wybie-
lania, Krem do butów, Środki w aerozolu do obuwia, Pasta 
do butów, Czarne pasty do obuwia [preparaty do pole-
rowania obuwia], Mieszanki detergentów do czyszczenia 
butów, Pasty do czyszczenia butów, Środki do czyszczenia 
obuwia [preparaty], Preparaty do czyszczenia i polerowania 
skóry i butów, Pasty do skór, Kremy konserwujące do skó-
ry, Preparaty czyszczące do skóry [materiału], Mieszaniny 
do nabłyszczania podłóg, 4 Świece zapachowe, Zapacho-
we świece aromaterapeutyczne, 5 Spraye odświeżające 
do pomieszczeń, Preparaty do odświeżania powietrza, Pre-
paraty i artykuły higieniczne, Dezodoranty do WC, Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki odkażające do użyt-
ku domowego, Odświeżacze do tkanin, Odświeżacze 
do odzieży, Neutralizatory zapachów do lodówki, Dezodo-
ranty do tapicerki, Odświeżacze do ubrań i tkanin, Spraye 
do dezodoryzacji powietrza, Nasączone chusteczki lecz-
nicze, Dezodoranty do samochodów, Samochodowe od-
świeżacze powietrza, 21 Gąbki, Gąbki do szorowania, Gąbki 
toaletowe, Gąbki sztuczne do użytku domowego, Gąbki 
do użytku domowego, Szmatki do czyszczenia, Szczotki 
i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczo-
tek, Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory ko-
smetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, Materiały 
do polerowania [ściereczki], Miotełki do usuwania kurzu 
z mebli, Skrobaczki do użytku domowego, Szmatki do bu-
tów, Ściereczki do kurzu, Ściereczki antystatyczne do użyt-
ku domowego, Zmywaki do szorowania rondli, Szczotki, 
Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, Wyroby szczotkarskie, 
Wycieraczki ze szczotkami [skrobaczki do oczyszczania bu-
tów], Szczotki do mycia naczyń, Szczotki do butelek do kar-
mienia, Szczotki do mycia naczyń, Ściereczki do zmywania 
naczyń, Ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, Tace do od-

sączania, Suszarki-ociekacze do naczyń, Miotełki do kurzu, 
Ściereczki do kurzu, Miotełki do kurzu, Ściereczki do szyb, 
Szczotki do czyszczenia obuwia, Ścierki do mycia podłóg, 
Szmatki do czyszczenia, Mopy, Szmatki do czyszczenia, Do-
zowniki do detergentów, Szczotki do misek klozetowych, 
Miotły, Trzonki mioteł, Miotły, Szczotki i artykuły szczot-
karskie, Miotły twarde, Rolki do usuwania kłaczków, Rolki 
do czyszczenia podłóg, Szczotki do warzyw z obieraczką, 
Skóra do polerowania, Szufelki do zamiatania.

(210) 547002 (220) 2022 09 09
(731) GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica Czeszycka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLUTEN APPETIT BISTRO

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 29 Zupy z makaronem, Zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, Zupy, Sałatki warzywne, Mięso i wędliny, Ryby, Drób, 
Jaja, Mleko, Mleczne produkty, Kefir [napój mleczny], Jogurt, 
Buliony, Nabiał i substytuty nabiału, 30 Suche i świeże ma-
karony, kluski i pierogi, Mąka, Makarony, Świeży makaron, 
Potrawy z makaronu, Kluski gnocchi, Gnocchi na bazie mąki, 
Makarony do zup, Pierożki ravioli, Świeże pierożki, Pierożki 
na bazie mąki, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski 
sporządzone z produktów zbożowych, Ciasta, Ciastka, Desery 
z muesli, Naleśniki, Placki, Lody, Pierogi, Kluski, 35 Zarządzanie 
biznesowe restauracjami, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadze-
nia restauracji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania bizneso-
wego w zakresie działalności restauracji, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umo-
wę franczyzy, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowe-
go w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Pomoc 
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzo-
wego, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontrak-
tu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane 
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzi-
nie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu 
o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mia-
nowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysło-
wych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Prowadzenie 
sklepów i hurtowni z produktami garmażeryjnymi, konfek-
cjonowanymi, Usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i/
lub hurtowej produktów garmażeryjnych, konfekcjonowa-
nych, 43 Usługi restauracyjne, Udzielanie informacji doty-
czących restauracji, Usługi barów i restauracji, Informacja 
o usługach restauracyjnych, Dokonywanie rezerwacji re-
stauracji i posiłków, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Bary.

(210) 547004 (220) 2022 09 08
(731) OKIŃCZYC OLGA SALON MODY MODEO, Czerwonak
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MODEO

(531) 27.05.01, 25.01.09
(510), (511) 25 Szlafroki, Szlafroki wypoczynkowe, Podom-
ki [szlafroki], Japońskie szlafroki nemaki, Bielizna, Bielizna 
nocna, Bielizna osobista, Bielizna damska, Gorsety [bielizna 
damska], Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Ciążo-
wa bielizna nocna, Body [bielizna], Halki [bielizna], Bielizna 
osobista i nocna, Wstawki do bielizny [części odzieży], Po-
łączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], Bielizna oso-
bista [część garderoby], Rajstopy, Jednoczęściowa bielizna 
damska [body połączone z rajstopami], Wstawki do rajstop 
[części odzieży], Rajstopy bez pięt, Pończochy, Wyroby 
pończosznicze, Pięty do pończoch, Skarpetki i pończochy, 
Pasy do pończoch dla mężczyzn, Wstawki do pończoch 
[części odzieży], Rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby 
pończosznicze], Paski z materiału, Paski skórzane [odzież], 
Pasy wyszczuplające [gorsety], Suknie ślubne, Podwiąz-
ki ślubne, Maski na oczy, Maski ochronne [odzież], Maski 
na oczy do spania, Piżamy, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie 
piżamy damskie, Spodnie do piżamy, Piżamy [tylko z tryko-
tu], Biustonosze, Biustonosze bez ramiączek, Biustonosze 
miękkie, nieusztywniane, Ramiączka do biustonoszy, Biu-
stonosze samonośne, Majtki, Majtki wyszczuplające, Majtki 
damskie, Szarfy [do ubrania], Podwiązki, Podwiązki do skar-
petek, Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 
Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki 
[nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia gło-
wy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież 
dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzien-
na, 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, Sza-
liki [odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], 
Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież 
jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurt-
ki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony 
[odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzch-
nia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu 
„bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne 
części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże 
luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież 
z imitacji skóry, Odzież 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 su-
kienki, Sukienki skórzane, Chińskie sukienki cheongsams, 
Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki 
na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, 
Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, 
Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule 
sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszu-
le z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z gol-
fem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule 
niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule 

z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia 
[narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie 
z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-
-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztrukso-
we, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], 
Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, 
Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baleto-
we, Taśmy do spodni, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie 
ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy 
ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Mę-
skie i damskie kurtki, Płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury 
typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką 
w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, 
Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, 
Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, 
Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płasz-
cze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płasz-
cze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze 
kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, 
Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do sa-
mochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału 
dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurt-
ki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, 
Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurt-
ki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, 
Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe 
kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki 
przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, 
Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], 
Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki 
futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pom-
ponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki 
ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsło-
neczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze 
słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne 
kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, 
Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie sza-
le damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, 
Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, 
Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecię-
ce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw 
przebieranych, 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usłu-
gi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torebkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z torebkami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z okularami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chustami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z chustami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oku-
larami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bielizną, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bielizną, Promocja 
sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Udzielanie infor-
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macji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Doradz-
two w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie sprzedażą 
i bazą klientów, Informacje na temat sprzedaży produktów, 
Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i promo-
cyjne, Usługi w zakresie promocji.

(210) 547005 (220) 2022 09 08
(731) RE ALLOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaziska Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green FeSi

(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Żelazokrzem.

(210) 547028 (220) 2022 09 09
(731) ŚMISTEK NORBERT, Zrębin
(540) (znak słowny)
(540) TONO
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi skle-
pów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżute-
rią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośred-
nictwem bloga, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi 
współpracy z blogerami, Usługi reklamowe za pośrednic-
twem Internetu, Marketing internetowy, Dostarczanie infor-
macji marketingowych za pośrednictwem stron interneto-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 547031 (220) 2022 09 09
(731) IZOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernikowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IZOMIX IZOLACJE TERMICZNE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Budowa 
i konserwacja rurociągów, Budowa rafinerii ropy naftowej, 
Budowa zakładów przemysłowych, Czyszczenie i naprawa 
kotłów, Usługi stoczniowe, Budowa budynków produkcyj-
nych i przemysłowych, Budowa nieruchomości przemysło-
wych, Budowa rurociągów eksploatacyjnych, Budownictwo 
przemysłowe, Usługi demontażu, Usługi izolacyjne, Instalacja 
izolacji termicznej w budynkach, Instalacja materiałów izola-
cyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach.

(210) 547043 (220) 2022 09 11
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA, 

Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) FASTRING
(510), (511) 9 Komponenty elektryczne i elektroniczne, Apa-
ratura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.

(210) 547048 (220) 2022 09 11
(731) BIOEFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KORFF
(510), (511) 1 Nawozy, Substraty dla roślin, Substraty 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.

(210) 547049 (220) 2022 09 12
(731) TOTALMONEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) totalmoney.pl

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 
29.01.12

(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) 547053 (220) 2022 09 12
(731) ZAJĄC DOMINIK EDREAMTRADE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Heelly
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(531) 03.02.01, 03.02.24, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.05

(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektronicznego.

(210) 547056 (220) 2022 09 09
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) DRACOVIT
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Leki dla ludzi, Leki do użytku medycznego, Odżywcze 
suplementy diety, Płyny farmaceutyczne, Syropy do użytku 
farmaceutycznego, Tabletki do celów farmaceutycznych, 
Środki odkażające, Preparaty farmaceutyczne, Leki do celów 
stomatologicznych, Antyseptyki, Niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne, Preparaty witaminowe.

(210) 547060 (220) 2022 09 09
(731) WIECZOREK JOANNA TERNA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERNA

(531) 26.02.07, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 20 Drapaki dla kotów.

(210) 547068 (220) 2022 09 12
(731) J-KRÓL KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE SCREAM

(531) 08.01.18, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.17, 
26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.13

(510), (511) 30 Lód, Lody spożywcze, Lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety.

(210) 547069 (220) 2022 09 12
(731) CZARNA GÓRA SPÓŁKA AKCYJNA, Sienna
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CZARNA GÓRA RESORT

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 Informacja o rekreacji, Informacja o wypo-
czynku, Informacja o rozrywce, Nauczanie i szkolenia, Obozy 
rekreacyjne, Obozy sportowe, Usługi świadczone przez ba-
seny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, Usługi sporto-
we, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w za-
kresie rozrywki sportowej, Usługi rekreacyjne dotyczące nar-
ciarstwa, 43 Usługi hotelowe, Tymczasowe zakwaterowanie, 
Usługi restauracyjne, 44 Usługi spa, Usługi saun.

(210) 547072 (220) 2022 09 12
(731) WIERZBICKI STANISŁAW, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TLEN GALERIA SZTUKI WILANÓW

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14, 25.12.25
(510), (511) 41 Usługi galerii sztuki.

(210) 547083 (220) 2022 09 12
(731) KOMOROWSKI MARCIN, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) itogis

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 9 Oprogramowanie do inteligentnych umów, 
Oprogramowanie do przetwarzania danych do prze-
twarzania tekstu, Oprogramowanie do przetwarzania 
w chmurze, Oprogramowanie do zarządzania dokumen-
tami, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Opro-
gramowanie do zarządzania treścią, Oprogramowanie 
interaktywne, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, 
42 Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobie-
ralnego oprogramowania on-line do zarządzania dany-
mi, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania do edycji tekstu, Pro-
gramowanie oprogramowania do importowania danych 
i zarządzania nimi, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do przetwarzania danych, Udostępnianie on-
line oprogramowania nie do pobrania, Umożliwianie tym-
czasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego 
online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytko-
wania sieci do przetwarzania w chmurze, Umożliwianie 
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tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania 
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony 
internetowej, Opracowywanie i testowanie metod prze-
twarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Tym-
czasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowa-
nia komputerowego do przygotowywania dokumentów 
wysyłkowych za pośrednictwem sieci komputerowych, 
intranetu i Internetu, Usługi projektowe związane z pu-
blikacją dokumentów, 45 Doradztwo prawne, Doradz-
two związane z osobistymi sprawami prawnymi, Dostar-
czanie informacji prawnych, Organizowanie świadczenia 
usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Pośrednictwo 
w procedurach prawnych, Usługi doradcze w zakresie 
prawa, Usługi prawne, Udzielanie licencji [usługi prawne] 
w ramach publikacji oprogramowania, Licencjonowanie 
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 547104 (220) 2022 09 12
(731) TEL-STER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) TEL-STER
(510), (511) 9 Komputery, programy komputerowe, systemy 
automatyki przemysłowej, urządzenia automatyki przemy-
słowej, urządzenia kontrolno-pomiarowe, 37 Instalowanie, 
konserwacja i naprawy: komputerów, systemów komputero-
wych, systemów automatyki przemysłowej, 42 Projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych, projektowanie systemów automatyki 
przemysłowej.

(210) 547112 (220) 2022 09 13
(731) GAWŁOWSKI MARCIN, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mk

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Folia ochronna na telefony, tablety, laptopy 
i inne urządzenia mobilne, Osłony na telefony komórko-
we, Obudowy wymienne do telefonów komórkowych, 
Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie fo-
lii, Folie ochronne na wyświetlacze przenośnych urządzeń 
elektronicznych, Folie ochronne i ozdobne na przenośne 
urządzenia elektroniczne, Akcesoria służące do zabezpie-
czania i ochrony ekranów lub obudów urządzeń elektro-
nicznych, Etui na telefony, tablet, laptopy i inne urządze-
nia mobilne, 17 Folie z tworzyw sztucznych do ochrony 
szkła i innych delikatnych materiałów powierzchniowych, 
Folie z tworzyw sztucznych z nadrukiem, Folia do lami-
nowania, Folie wodoodporne z tworzyw sztucznych inne 
niż do pakowania, Ozdobne folie z tworzyw sztucznych 
będące półproduktami, Folie z polichlorku winylu inne niż 

do zawijania lub pakowania, 35 Usługi doradcze w zakre-
sie reklamy dla franczyzobiorców, Pomoc w zarządzaniu 
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc 
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczy-
zowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z za-
kładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadze-
niu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 
lub w zarządzaniu nimi, Usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji sprzedaży, Reklama, Promowanie sprzedaży usług 
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie re-
klam, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowa-
nia towarów i usług na rzecz osób trzecich, Administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi han-
dlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych do celów reklamowych i sprzedaży, Reklama, w tym 
promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz 
osób trzecich, za pośrednictwem przesyłania materiałów 
reklamowych i rozpowszechniania wiadomości rekla-
mowych w sieciach komputerowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej folii ochronnych i ozdobnych oraz 
akcesoriów ochronnych, zabezpieczających i ozdobnych 
na przenośne urządzenia elektroniczne.

(210) 547115 (220) 2022 09 12
(731) NGUYEN VAN LOC, Raszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORIMODES

(531) 26.02.05, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, w szcze-
gólności: bielizna, garnitury, kombinezony, koszule, okrycie 
wierzchnie, kurtki, kurtki (odzież), kurtki z kapturem chronią-
ce przed zimnem i wiatrem, podkoszulki, spodnie, spódnice, 
sukienki, swetry, t-shirt, bluzki.

(210) 547117 (220) 2022 09 12
(731) TEL-STER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) TELWIN SCADA
(510), (511) 9 Komputery, programy komputerowe, systemy 
automatyki przemysłowej, urządzenia automatyki przemy-
słowej, urządzenia kontrolno-pomiarowe, 37 Instalowanie, 
konserwacja i naprawy: komputerów, systemów komputero-
wych, systemów automatyki przemysłowej, 42 Projektowa-
nie oprogramowania komputerowego, projektowanie syste-
mów komputerowych, projektowanie systemów automatyki 
przemysłowej.

(210) 547118 (220) 2022 09 13
(731) JAŚNIEWSKI TOMASZ 5J, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) 5J socks

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Skarpety bez stopy, Skarpety do jogi, Skarpe-
ty do kostek, Skarpety do spania, Skarpety do sportów wod-
nych, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, Skarpety 
wewnętrzne do obuwia [stopki].

(210) 547121 (220) 2022 09 13
(731) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) SPIRITUS MOVENS
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),  
Wódka, Likiery.

(210) 547124 (220) 2022 09 13
(731) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) SIGNUM TEMPORIS
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),  
Wódka, Likiery.

(210) 547139 (220) 2022 09 13
(731) GRABARKIEWICZ PAWEŁ STRATEGOR 

WIELKOPOLSKIE CENTRUM EKSPERTYZ 
FINANSOWYCH, Poznań

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 29.01.04
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, 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, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe 
dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe 
w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakre-
sie prowadzenia firmy, Doradztwo dotyczące działalności 
gospodarczej, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struk-
tury firm, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury 
przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące organizowania 
działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zarządza-

nia marketingowego, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, 
Doradztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo w za-
kresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania marketingowego, Doradztwo w za-
kresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradz-
two w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu 
do przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez 
Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradz-
two w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów 
i zysków, Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edu-
kacją i szkoleniami), Doradztwo związane z rozwojem wize-
runku firmy, Doradztwo związane z zarządzaniem, Działal-
ność gospodarcza (Doradztwo w zakresie organizacji i za-
rządzania -), Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakre-
sie zarządzania -), Działalność gospodarcza (Specjalistyczne 
doradztwo w zakresie -), Outsourcing [doradztwo bizneso-
we], Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Wsparcie 
i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą i jej organizacji, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
(Doradztwo w zakresie -), Zarządzanie i doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, Zarządzanie procesami 
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie 
procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, 
Usługi wyceny działalności gospodarczej, Usługi w zakresie 
wyceny marki, Badania dla celów działalności gospodarczej, 
Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania 
projektów dotyczących działalności gospodarczej, Analizy 
kosztów, Analizy kosztów i korzyści, Badania i analizy ryn-
kowe, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania 
rynkowe, Analiza w zakresie marketingu, Analiza trendów 
marketingowych, Badania rynku i badania marketingowe, 
Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Analizy 
w zakresie marketingu, Marketing bezpośredni, Kampanie 
marketingowe, Opracowywanie i wdrażanie strategii mar-
ketingowych na rzecz innych, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Planowanie strategii marke-
tingowych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Bada-
nia i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 
Ekonomiczne prognozy, Prognozy ekonomiczne do celów 
prowadzenia działalności gospodarczej, Prognozy i analizy 
ekonomiczne, Wycena firm, 36 Doradztwo dotyczące in-
westycji kapitałowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo 
finansowe dotyczące rozliczeń, Doradztwo finansowe doty-
czące inwestycji, Doradztwo finansowe i usługi konsultingu 
finansowego, Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania 
aktywami, Doradztwo finansowe związane z pożyczkami, 
Doradztwo i analiza finansowa, Doradztwo inwestycyjne, 
Doradztwo kredytowe, Doradztwo w sprawach finanso-
wych, Doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo 
w zakresie inwestycji kapitałowych, Doradztwo w zakresie 
inwestowania funduszy, Finansowe (Doradztwo -), Nie-
zależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, 
Usługi w zakresie wyceny własności intelektualnej, Usługi 
w zakresie wyceny finansowej, Wycena finansowa [ubez-
pieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena i oszaco-
wanie wartości majątku, Wycena majątku, 41 Doradztwo 
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specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie 
szkoleń biznesowych, Doradztwo w zakresie szkoleń, Do-
radztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradz-
two zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), 
Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodowe 
i coaching, 42 Doradztwo projektowe, Doradztwo nauko-
we, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, 45 Doradztwo dotyczące własności 
przemysłowej, Doradztwo dotyczące ochrony własności in-
telektualnej, Doradztwo w kwestiach praw własności prze-
mysłowej, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością 
intelektualną i prawami autorskimi.

(210) 547143 (220) 2022 09 14
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zelinared
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne dla 
ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne.

(210) 547144 (220) 2022 09 14
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ralik
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne dla 
ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne.

(210) 547145 (220) 2022 09 14
(731) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Chertik
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne dla 
ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Leki przeciw-
zakrzepowe.

(210) 547148 (220) 2022 09 13
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face lumi filter.

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 547149 (220) 2022 09 13
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo face enzyme.

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 547150 (220) 2022 09 13
(731) JANIK ŁUKASZ LUCKY, Chrzanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lucky BARBER SHOP BY JANIK WORLD CHAMPION 

ESTABLISHED 2016

(531) 10.05.07, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, salony fryzjerskie, usługi fryzjer-
skie, męskie salony fryzjerskie, fryzjerstwo męskie, usługi mę-
skich salonów fryzjerskich.

(210) 547151 (220) 2022 09 13
(731) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN  

SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modbit

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Asfalt drogowy, Asfalt przemysłowy, Asfalt 
przemysłowy izolacyjny, Asfalt modyfikowany, Asfalt mody-
fikowany SBS-em, Elastomeroasfalt modyfikowany SBS-em, 
Elastomeroasfalt wysokomodyfikowany, Lepiszcze elasto-
merowo-asfaltowe, Lepik asfaltowy.
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(210) 547153 (220) 2022 09 13
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo body enzyme.

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 547154 (220) 2022 09 13
(731) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tołpa. dermo hair enzyme.

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 547156 (220) 2022 09 13
(731) JANIAK RAFAŁ RJANIAK, Stare Miasto
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) todo

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: 
świeczki, pilniki do paznokci, nożyczki, śrubokręty, maszynki 
do golenia, scyzoryki, nożyczki do paznokci, cążki do paznok-
ci, obcinacze do paznokci, muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń 
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, sprzęt do ko-

munikacji, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, 
baterie, magnetyczne nośniki danych, gry wideo [gry kom-
puterowe] w formie programów komputerowych zapisa-
nych na nośnikach danych, karty telefoniczne, latarki, żarówki 
oświetleniowe, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły 
do korektorowania i ścierania, albumy fotograficzne i kolekcjo-
nerskie, materiały drukarskie i introligatorskie, książki, materiały 
edukacyjne i instruktażowe, kartonowe pudełka do pakowa-
nia, materiały do opakowywania, kartony do pakowania, ma-
teriały z tworzyw sztucznych do pakowania, torby papierowe 
na zakupy, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku 
domowego, materiały drukowane, materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, papier i karton, torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, gazety, czasopisma [periodyki], artykuły pa-
piernicze na przyjęcia, ozdoby papierowe na przyjęcia, przy-
bory szkolne [artykuły piśmienne], artykuły biurowe, chustecz-
ki higieniczne, mapy, kalendarze, nalepki, notesy, pocztówki, 
parasole i parasolki, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świą-
teczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, 
przenośne konsole do gier wideo, gry planszowe, gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, zdrapki do gier loteryjnych, kanapki, na-
poje bezalkoholowe, wody, soki, zapałki, waporyzatory osobi-
ste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, ty-
toń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), artykuły 
do użytku z tytoniem, przybory dla palaczy, napoje energe-
tyzujące, karty telefoniczne, cukierki, batony i guma do żucia, 
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, przekąski na bazie 
zbóż, batony zbożowe, przekąski sporządzone z produktów 
zbożowych, chipsy [produkty zbożowe], chipsy na bazie mąki.

(210) 547169 (220) 2022 09 14
(731) DE LUXO SERVICE SP Z O.O. SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Full Face NATURAL

(531) 02.03.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, zwłaszcza z zakresu medycy-
ny estetycznej, Szkolenia w dziedzinie medycyny estetycznej, 
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, zwłaszcza estetyczną, 
44 Zabiegi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej pielęgnacji cia-
ła, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi w zakresie porad ko-
smetycznych, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Usługi zabiegów 
pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, 
Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, 
Zabiegi higieniczne dla ludzi, Doradztwo dotyczące kosme-
tyków, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Usługi medycyny 
estetycznej, Usługi klinik medycyny estetycznej, Usługi kosme-
tologów, Usługi kosmetologii estetycznej, Usługi kosmetyczne, 
Usługi salonów piękności, Usługi pielęgnacji urody.
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(210) 547170 (220) 2022 09 14
(731) POLICEALNE STUDIUM KOSMETYCZNE ANIELI GOC, 

A.GOC, MIRELA SKRZYPCZAK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Policealne Studium Kosmetyczne Anieli Goc

(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, 
Wosk krawiecki i szewski, Preparaty toaletowe, 16 Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier 
i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały 
filtrujące z papieru, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i karto-
nu, modele architektoniczne, 35 Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłu-
maczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia 
językowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 44 Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot 
ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 547171 (220) 2022 09 14
(731) STEC-MOSTEK MONIKA, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) Mani Moni
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Usługi pielęgnacji  
paznokci.

(210) 547172 (220) 2022 09 14
(731) SZMIDT MICHAŁ, Ślesin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERANDI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Wyposażenie do okien [niemetalowe], Wyposażenie 
łazienek w formie mebli, Meble domowe, biurowe i ogrodo-
we, 21 Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria baro-
we, Kadzielnice domowe, Kosze do użytku domowego, Po-
jemniki do użytku domowego, Tace do użytku domowego, 
Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Przybory 
kuchenne lub do gospodarstwa domowego.

(210) 547183 (220) 2022 09 14
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) KLASYCZNA WYRAŹNY, PEŁNY SMAKU INSPIROWANY 
KLASYCZNYMI RECEPTURAMI NAPÓJ SPIRYTUSOWY 
32% vol.

(531) 02.01.01, 05.07.02, 26.01.01, 26.04.02, 25.01.15, 26.11.05, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),  
Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Alkohole destylowa-
ne, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Napoje 
spirytusowe.

(210) 547186 (220) 2022 09 14
(731) SZYNKAROWSKI WOJCIECH, Długołęka
(540) (znak słowny)
(540) DILMED
(510), (511) 35 Obsługa administracyjna firm na zlecenie.

(210) 547187 (220) 2022 09 15
(731) GÓRAJEK JAKUB, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAJNIKI AMERYKI

(531) 14.05.23, 01.01.02, 01.01.10, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 
26.02.01, 24.11.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje 
w zakresie analizy biznesowej, Pomoc, usługi doradcze i kon-
sultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z plano-
waniem biznesowym, Profesjonalne usługi w zakresie rekru-
tacji, Promocyjne usługi handlowe, Reklama i usługi rekla-
mowe, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie 
ocen możliwości biznesowych, Usługi agencji eksportowo-
-importowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi agencji informacji handlowej, Usługi agencji informa-
cyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi agencji 
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marketingowych, Usługi agencji pośrednictwa pracy, Usługi 
agencji pośrednictwa pracy dotyczące au pair, Usługi agencji 
pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi agencji w zakresie promowania oso-
bistości świata sportu, Usługi agencji w zakresie rekrutacji 
personelu, Usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu 
do branży elektronicznej, Usługi agencji pośrednictwa pracy 
w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, Usługi biura 
pośrednictwa pracy, Usługi biura prasowego, Usługi biur po-
średnictwa pracy dla niań, Usługi biurowe w zakresie obsługi 
zapytań, Usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, 
Usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, Usługi 
doradcze dotyczące badań rynku, Usługi doradcze dotyczą-
ce reklamy, Usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, Usługi 
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Usługi doradcze 
dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące rachunkowości, Usługi doradcze 
pośrednictwa pracy, Usługi doradcze w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie 
przejęć firm, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi 
doradcze w zakresie zatrudnienia, Usługi doradcze w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą dotyczące przedsiębiorstw handlowych, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, Usługi doradcze 
w zakresie strategii w działalności gospodarczej, Usługi do-
radcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, Usługi doradcze 
w zakresie analizy biznesowej, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie pu-
blic relations, Usługi dotyczące badania i informacji w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, Usługi dotyczące rekrutacji 
kadry pracowniczej, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla 
kadry pracowniczej.

(210) 547190 (220) 2022 09 15
(731) PAWLIK KAMIL LIT HOUSE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIT HOUSE

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi promocyjne i reklamowe, Produkcja 
reklam, Agencje reklamowe, Produkcja materiałów reklamo-
wych i reklam, Organizowanie imprez w celach handlowych 
i reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, 
Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Usługi 
agencji modelek i modeli, Zapewnianie modelek i mode-
li do reklamy, 41 Produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, Organizowanie 
imprez w celach rozrywkowych, Prowadzenie imprez roz-
rywkowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, 
Udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, Udostęp-
nianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do nagrań, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do studia nagrań, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do realizacji filmów, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do prowadzenia szkoleń, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do zabaw dla dzieci, Wynajem sprzętu i urządzeń audiowizu-
alnych i fotograficznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do sesji zdjęciowych, Organizowanie i obsługa przyjęć oko-
licznościowych, imprez specjalnych i eventów, Usługi studia 
fotograficznego.

(210) 547192 (220) 2022 09 14
(731) KAMIŃSKA ANETA, Bolechowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON SR REKLAMY

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Artykuły do pisania i stem-
plowania, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły pi-
śmiennicze, Długopisy kolorowe, Ekierki, Etui na paszporty, 
Globusy, Etui na przybory do pisania, Kalendarze, Naklejki, 
Notatniki [notesy], Notatniki, Maty na biurko, Notesy [artykuły 
papiernicze], Ołówki, Organizery do użytku biurowego, Or-
ganizery na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Papiero-
we materiały biurowe, Pióra i długopisy, Piórniki, Przyborniki 
biurkowe, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Pudełka 
na pióra i długopisy, Pudełka na pióra i ołówki, Teczki na do-
kumenty, Torby papierowe, Zestawy długopisów i ołów-
ków, Zestawy do malowania dla dzieci, Zestawy piśmienne, 
Druki, Afisze, plakaty, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Badania 
opinii publicznej, Badania rynku i badania marketingowe, 
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywa-
nie materiałów reklamowych, Usługi edycji tekstów, Pro-
mocja sprzedaży, Usługi agencji marketingowych, Usługi 
agencji reklamowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, 
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów na reklamy, Tworzenie tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, Publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, Udostępnianie i wynajem powierzchni rekla-
mowej, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie 
strategii rozwoju marki, Usługi reklamowe w celu stworzenia 
rozpoznawalności marki na rzecz innych, Projektowanie logo 
reklamowych, Zestawienia statystyczne, Prowadzenie badań 
marketingowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, 
Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej 
bazie danych, Analiza danych i statystyk dotyczących badań 
rynkowych, Analiza odbioru reklamy, Badania i analizy ryn-
kowe, Analizy w zakresie marketingu, Badania konsumenc-
kie, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Badania 
w zakresie wizerunku korporacyjnego, Doradztwo, konsulta-
cje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowy i promo-
cyjnych, Konsultacje w zakresie oceny rynku, Opracowywa-
nie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, 
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Pre-
zentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produk-
cja filmów reklamowych, Projektowanie materiałów rekla-
mowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Prognozy 
rynkowe, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie 
pokazów handlowych i targów handlowych w celach komer-
cyjnych i reklamowych, Prowadzenie badan opinii publicznej, 
Sondowanie rynku, Statystyczne zestawienia, Udostępnianie 
i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnianie 
informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościo-
wych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamo-
wego i mediów, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu cza-
su reklamowego i powierzchni reklamowych, Usługi w zakresie 
oceny marki, Wynajem powierzchni, czasu i materiałów rekla-
mowych, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, Usługi w zakresie wyceny marki.
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(210) 547230 (220) 2022 09 15
(731) KACZOROWSKA-GŁOWIENKA NATALIA, Wołomin
(540) (znak słowny)
(540) NAYA
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrania 
magnetyczne, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Na-
grane magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski kompak-
towe, Hologramy, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, 
16 Papier i karton, Materiały drukowane i artykuły papierni-
cze oraz wyposażenie edukacyjne, 25 Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezer-
wacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 547243 (220) 2022 09 16
(731) PUSTELNIK KAMIL DEVIATE STUDIO, Bieruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DV8 DEVIATE STUDIO

(531) 27.05.01, 27.05.19, 27.05.22, 27.07.01, 27.07.12, 29.01.02, 
29.01.08

(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, mul-
timedialne i fotograficzne, 42 Usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, Usługi projektowania.

(210) 547246 (220) 2022 09 16
(731) PUSTELNIK KAMIL DEVIATE STUDIO, Bieruń
(540) (znak słowny)
(540) DV8
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, mul-
timedialne i fotograficzne, 42 Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 547280 (220) 2022 09 17
(731) SIUDMAK MARCIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONCEPCJA WNĘTRZ

(531) 09.01.05, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowla-
nych, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki 
świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu deta-
licznego związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu 
detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi han-
dlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru 
czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztu-
ki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audio-
wizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybo-
rami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deko-
racjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elek-
trycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodar-
stwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wy-
posażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z meblami, Sklepowe usługi detaliczne zwią-
zane z dywanami, 40 Produkcja mebli na zamówienie i we-
dług specyfikacji osób trzecich, Produkcja mebli na zamówie-
nie, 42 Usługi projektowania, Analizy wykonalności projektu, 
Artyści graficy (Usługi -), Doradztwo projektowe, Doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru 
zasłon [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie doboru 
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo 
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie 
wnętrz], Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania 
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, 
Dostarczanie plików modelowych do drukowania 3D, Grafika 
artystyczna, Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie 
i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie [projek-
towanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] pubów, Pla-
nowanie [projektowanie] dobudówek, Planowanie [projekto-
wanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie [projektowa-
nie] sklepów, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowa-
nie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] 
klubów, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie [pro-
jektowanie] biur, Planowanie [projektowanie] barów, Planowa-
nie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne do-
radztwo dotyczące projektowania wnętrz, Profesjonalne do-
radztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, Profesjo-
nalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, 
Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowa-
nie architektoniczne w zakresie planowania miasta, Projekto-
wanie budowlane, Projektowanie budynków, Projektowanie 
budynków o kontrolowanym środowisku, Projektowanie bu-
dynków opieki zdrowotnej, Projektowanie budynków przemy-
słowych, Projektowanie centrów handlowych, Projektowanie 
czystych pokojów [pomieszczeń o zaostrzonych wymaga-
niach co do czystości i sterylności powietrza], Projektowanie 
dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, Projekto-
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wanie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla 
sklepów, Projektowanie dywanów, Projektowanie hoteli, Pro-
jektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie me-
bli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie modeli 3D 
do druku 3D, Projektowanie modeli, Projektowanie monu-
mentalnych budowli murowanych, Projektowanie oświetlenia 
teatralnego, Projektowanie płytek wykładzinowych, Projekto-
wanie produktu [wzornictwo], Projektowanie produktów 
przemysłowych, Projektowanie produktów, Projektowanie 
przestrzeni biurowych, Projektowanie restauracji, Projektowa-
nie rozmieszczenia biur, Projektowanie rozmieszczenia mebli 
biurowych, Projektowanie rzeźb, Projektowanie scenografii 
przedstawień, Projektowanie sklepów, Projektowanie stoisk 
wystawowych, Projektowanie systemów oświetleniowych, 
Projektowanie umeblowania, Projektowanie wnętrz komercyj-
nych, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wykła-
dzin podłogowych, Projektowanie wyposażenia sklepów, Pro-
jektowanie wystroju wnętrz sklepów, Projektowanie żaluzji, 
Projektowanie zasłon, Projektowanie zewnętrznej części bu-
dynków, Projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian 
zewnętrznych, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka 
cyfrowa obrazów), Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 
Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków, 
Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków 
powietrznych, Świadczenie usług w zakresie projektowania 
wnętrz samochodów, Świadczenie usług w zakresie projekto-
wania wnętrz budynków, Usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania obiektów biurowych, Usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków przemysłowych, Usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania budynków komer-
cyjnych, Usługi artystów grafików, Usługi doradcze w zakresie 
projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, Usługi doradcze w zakresie projektowania, 
Usługi doradcze w zakresie projektowania wyposażenia skle-
pów, Usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, 
Usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb 
i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi infor-
macyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia 
do celów projektowania powierzchni zewnętrznych, Usługi 
informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia 
do celów projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie pro-
jektowania, Usługi planowania [projektowania] szpitali, Usługi 
planowania [projektowania] pubów, Usługi planowania [pro-
jektowania] placówek cateringowych, Usługi planowania [pro-
jektowania] hoteli, Usługi planowania [projektowania] klubów, 
Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi projektowania 
architektonicznego, Usługi projektowania architektonicznego 
dotyczące wystaw, Usługi projektowania dotyczące architek-
tury, Usługi projektowania dotyczące instalowania akcesoriów 
sanitarnych, Usługi projektowania łazienek, Usługi projektowa-
nia mebli, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projek-
towania obiektów biznesowych, Usługi projektowania prze-
strzeni handlu detalicznego, Usługi projektowania układu dla 
czystych pomieszczeń, Usługi projektowania w zakresie re-
stauracji, Usługi projektowania w zakresie umeblowania, Usłu-
gi projektowania w zakresie wystaw, Usługi projektowania 
wnętrz uwzględniające zasady feng shui, Usługi projektowa-
nia wnętrz budynków, Usługi projektowe w zakresie wystaw 
sklepowych, Usługi projektowe w zakresie tkanin dekoracyj-
nych, Usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, 
Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi w za-
kresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie 
planowania i projektowania układu dla czystych pomieszczeń, 
Usługi w zakresie projektowania kuchni, Usługi w zakresie pro-
jektowania tkanin, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju 

wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania budyn-
ków, Usługi w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, 
Usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, 
Usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, Usługi w za-
kresie projektowania komercyjnego, Usługi w zakresie projek-
towania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym 
zakresie, Usługi w zakresie projektowania wnętrz butików, 
Usługi w zakresie projektowania wnętrz dla branży detalicznej, 
Usługi w zakresie projektowania szaf wnękowych, Usługi zwią-
zane z projektowaniem graficznym [sztuka], Wspomagane 
komputerowo usługi projektowe związane z architekturą.

(210) 547317 (220) 2022 09 19
(731) MOBICONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 14.07.02, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 30 Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa 
w postaci całych ziaren, Kawa mielona, Kawa.

(210) 547326 (220) 2022 09 19
(731) WALCZAK WOJCIECH, Dąbrówka 
(540) (znak słowny)
(540) BalaclavaLabel
(510), (511) 25 Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sporto-
we, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, 
T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obu-
wie, Odzież, Apaszki, Bandany, Bandany na szyję, Bezrękawniki, 
Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki dla sportowców, 
Skarpetki męskie, Skarpetki i pończochy, Skarpetki sportowe, 
Szorty kąpielowe, Szorty [odzież], Szorty sportowe, Szorty uci-
skowe [sliding shorts], Szorty z polaru, Szorty do gry w tenisa, 
Szorty gimnastyczne, Majtki przypominające szorty z luźną no-
gawką, Szorty, Grube kurtki, Dwurzędowe kurtki marynarskie 
[bosmanki], Długie kurtki, Kurtki, Krótkie luźne kurtki do pasa, 
Krótkie kurtki ciepłe, Kurtki bez rękawów, Kurtki dresowe, Kurtki 
dwustronne, Kurtki dżinsowe, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, 
Swetry, Swetry bez rękawów, Swetry [odzież], Swetry rozpinane, 
Swetry z dekoltem w serek, Swetry z golfem, Spodenki, Spoden-
ki bokserskie, Spodenki dla rowerzystów, Spodenki do futbo-
lu amerykańskiego, Spodenki do rugby, Spodenki halkowe, 
Spodenki kąpielowe, Spodenki rowerowe na szelkach, Czapki 
bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czapki sportowe, Czapki 
z daszkiem, Czapki z pomponem, Czapki ze sztucznego futra, 
Czapki żołnierskie, Czapki narciarskie, Czapki jako nakrycia gło-
wy, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki futrzane, Czapki do gry 
w golfa, Czapki dziane, Czapki baseballowe, Czapki [nakrycia 
głowy], Odzież treningowa.
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(210) 547392 (220) 2022 09 21
(731) SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) RICHMAN
(510), (511) 34 Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytu-
ty tytoniu), Papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artyku-
ły dla palaczy, Papierosy, Papierosy z filtrem, Papierosy zawie-
rające substytuty tytoniu, Papierosy zawierające substytuty 
tytoniu, nie do celów leczniczych.

(210) 547418 (220) 2022 09 22
(731) BIAŁECKI PIOTR PIBIT, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Giftu
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Admi-
nistrowanie konkursami w celach reklamowych, Usługi zwią-
zane z listami prezentów, Reklama w Internecie dla osób trze-
cich, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-
-line, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na re-
klamę towarów i usług, Wynajem powierzchni reklamowej 
na stronach internetowych, 41 Administrowanie [organizacja] 
konkursami, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], Rozrywka on-line, Usługi rozrywkowe dostarczane przez 
Internet, 45 Prowadzenie listy prezentów ślubnych do wybo-
ru przez osoby trzecie, Usługi serwisów społecznościowych 
online, Wybór prezentów osobistych na rzecz osób trzecich, 
Usługi w zakresie zakupów osobistych dla osób trzecich.

(210) 547500 (220) 2022 09 26
(731) PUSTELNIK KAMIL DEVIATE STUDIO, Bieruń
(540) (znak słowny)
(540) Etheroit
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, mul-
timedialne i fotograficzne, 42 Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 547501 (220) 2022 09 26
(731) SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) IRISHMAN
(510), (511) 34 Papierosy, Papierosy z filtrem, Tytoń i produk-
ty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu).

(210) 547502 (220) 2022 09 26
(731) SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) ENGLISHMAN
(510), (511) 34 Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytu-
ty tytoniu), Papierosy, Papierosy z filtrem.

(210) 547537 (220) 2022 09 26
(731) PAWONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PAWONIK
(510), (511) 9 Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń in-
formatycznych, audio-video i telekomunikacji, Sprzęt do komu-
nikacji, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektrycz-
ne i mechaniczne), Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, 
Cyfrowe urządzenia do przetwarzania sygnałów głosowych, 
Dekodery, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizu-
alne, multimedialne i fotograficzne, Wzmacniacze optyczne, 
Dekodery elektroniczne, Dekodery sygnałów, Ekspandery au-
dio, Ekspandery sygnału, Elektroniczne urządzenia szyfrujące, 
Etui na telefony komórkowe, Konwertery cyfrowo-analogowe, 
Kodery optyczne, Uchwyty do mocowania przystosowane 
do komputerów, Uchwyty do mocowania przystosowane 
do monitorów komputerowych, Urządzenia do dekodowania, 
Urządzenia do kodowania, Urządzenia do nagrywania, Urzą-
dzenia do pamiętania danych, Urządzenia do przechowywania 
danych, Urządzenia i przyrządy multimedialne, Urządzenia mo-
cujące do monitorów, Urządzenia przechwytujące dane, Urzą-
dzenia rozpoznające mowę, Urządzenia rozpoznające twarz.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 546880, 547048

2 545927

3 527174, 527178, 527180, 544325, 544355, 545543, 545545, 545547, 545886, 546408, 546504, 546607, 546623, 
546961, 547000, 547148, 547149, 547153, 547154, 547170

4 547000

5 526935, 527174, 527178, 527180, 543934, 545543, 545545, 545547, 545859, 546221, 546408, 546787, 546903, 
546943, 546989, 547000, 547056, 547143, 547144, 547145

6 546356, 546357, 546360, 547005

7 546254, 546325, 546326

9 539292, 539498, 539499, 540758, 542453, 543687, 543793, 545962, 546039, 546088, 546091, 546092, 546097, 
546273, 546274, 546276, 546334, 546358, 546380, 546500, 546510, 546565, 546672, 546924, 546953, 546995, 
547043, 547083, 547104, 547112, 547117, 547230, 547243, 547246, 547500, 547537

10 527174, 527178, 527180, 543934, 546090

11 527174, 527178, 527180, 546088, 546121, 546124, 546613

12 527174, 527178, 527180, 542453, 546900

14 546091, 546092, 546528, 546956

16 542453, 545695, 545927, 546091, 546092, 546356, 546357, 546360, 547170, 547192, 547230

17 545695, 547112

18 545927, 546510, 546584, 546956

19 547151

20 546119, 546125, 546617, 546988, 547060, 547172

21 545545, 546121, 546124, 546325, 546326, 546356, 546357, 546360, 547000, 547172

22 546356, 546357, 546360

25 545927, 546091, 546092, 546584, 546670, 546671, 546864, 546936, 546956, 547004, 547115, 547118, 547230, 
547326

27 546436

28 527174, 527178, 527180, 542453, 546273, 546274, 546276, 546354, 546361, 546956

29 533849, 545309, 545790, 545791, 546103, 546379, 547002

30 510620, 526935, 527174, 527178, 527180, 546558, 546610, 546754, 546787, 546876, 546901, 547002, 547068, 
547317

31 533849, 545637

32 546069, 546104, 546105

33 531513, 545868, 546069, 546643, 546957, 546958, 546959, 547121, 547124, 547183

34 546062, 547392, 547501, 547502

35 526935, 527174, 527178, 527180, 539292, 539498, 539499, 540758, 540936, 542251, 542453, 542701, 542703, 
543716, 545286, 545700, 546069, 546088, 546091, 546092, 546097, 546160, 546189, 546239, 546356, 546357, 
546360, 546379, 546454, 546511, 546565, 546584, 546613, 546670, 546671, 546864, 546880, 546900, 546901, 
546924, 546931, 546939, 546956, 546962, 546963, 546976, 546978, 546979, 546980, 546988, 546995, 547002, 
547004, 547028, 547049, 547053, 547112, 547139, 547156, 547170, 547186, 547187, 547190, 547192, 547230, 
547280, 547418

36 539292, 540758, 542251, 546145, 546664, 546931, 547049, 547139

37 542251, 546060, 546088, 546511, 546900, 547031, 547104, 547117
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21

38 539292, 540758, 545984

39 542251, 542701, 542703, 546069, 546145, 546189, 546358, 546454, 546511, 546576

40 543687, 543793, 545286, 545811, 546119, 546125, 546617, 547280

41 527174, 527178, 527180, 533929, 539498, 539499, 542701, 542703, 545700, 545962, 546039, 546069, 546091, 
546092, 546160, 546273, 546274, 546276, 546292, 546336, 546354, 546361, 546379, 546433, 546510, 546574, 
546649, 546664, 546667, 546670, 546671, 546924, 546962, 546963, 546965, 546978, 546979, 546980, 546995, 
547049, 547069, 547072, 547139, 547169, 547170, 547190, 547230, 547418

42 540758, 542251, 545984, 546039, 546088, 546160, 546254, 546354, 546356, 546357, 546360, 546361, 546500, 
546565, 546613, 546664, 546964, 546988, 547083, 547104, 547117, 547139, 547243, 547246, 547280, 547500

43 542701, 542703, 545700, 546145, 546251, 546336, 546610, 546731, 546901, 547002, 547069

44 527174, 527178, 527180, 543687, 543793, 543934, 546273, 546274, 546276, 546454, 546878, 546991, 547069, 
547150, 547169, 547170, 547171

45 542251, 546664, 546995, 547083, 547139, 547418



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

4 GARDENS 546939

5J socks 547118

A + SCIENCE WIZARD 546500

adikam 546558

adminhero.io OUTSOURCING IT 546964

AKADEMIA QULINARNA SOKOŁÓW 546379

ALPAKI TO TU 546671

Ambasador ICX 546292

Andrzej Markowski International Festival  
Wratislavia Cantans 546978

APOTOBO 546956

Apple Keeper 546380

BalaclavaLabel 547326

BEZZBOŻNIK PIEKARNIA BEZGLUTENOWA 546610

Biała Koronka Boutique 543716

BIURO EKSPERTYZ SĄDOWYCH 546664

BiznesTeka 546995

BRAZILLIANA AVE 546754

CA KLUB KORZYŚCI 539292

CARPETO 546436

Cavallia 546060

Centrum Obsługi Podopiecznych 546931

Chertik 547145

CLASA 545927

CLINTARA_NIKA CORDEO ATTITUDE 546510

CNC PROJEKT 546254

COLIBRA 546528

COMFAST 546953

Cool’ki 546876

CUE CLAN BILLIARDS & BAR 546336

CZARNA GÓRA RESORT 547069

CZEMPION mistrzowskie zakupy 540936

DILMED 547186

Do zobaczenia w Vision Express 543687

DORIMODES 547115

DRACOVIT 547056

DREJK 546924

DU DIGITAL UTILITES 545984

DV8 DEVIATE STUDIO 547243

DV8 547246

EAGLE RECRUITMENT 546976

ENGLISHMAN 547502

Enigmaci 546649

ERG-BET 545695

Etheroit 547500

EV DLA CIEBIE.PL 546511

EWIMAR 546358

FASTRING 547043

Full Face NATURAL 547169

Giftu 547418

GLUTEN APPETIT BISTRO 547002

GÓRALSKIE GORZOŁKI 546957

GREEN EARTH 545811

green FeSi 547005

HARDA 546959

Heelly 547053

Heltiso care LACTOINTIME 545859

HOUSE 546584

HP Hela Pharm 546989

i PUFFER 546062

ICE SCREAM 547068

IRISHMAN 547501

IT’S ME Victoria Vynn MEGA BASE COLD PINK  
HARD & LONG NAILS 544355

itogis 547083

iV 546276

iVatar 546274

iVerse 546273

IZOMIX IZOLACJE TERMICZNE 547031

KAMPI.PL 546900

KLAJA CAFEE 546901

KLASYCZNA WYRAŹNY, PEŁNY SMAKU  
INSPIROWANY KLASYCZNYMI RECEPTURAMI  
NAPÓJ SPIRYTUSOWY 32% vol. 547183

Kodbit 539498

KodujRobota 539499

KOMODO MEBLE 546119

KOMODO 546125

KONCEPCJA WNĘTRZ 547280

KONOPNA FABRYKA 526935

KORFF 547048

LifeSpot 546145

LIT HOUSE 547190

LIVINGROOM 546251

LosoFun 546962

losofun 546963

LoviSpa 546961

LOVRAN 545886

Lucky BARBER SHOP BY JANIK WORLD  
CHAMPION ESTABLISHED 2016 547150
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MAD DOG DLA OSTRYCH GRACZY 542453

MAGIC DINNER 545700

Mani Moni 547171

MARCHANDAR 546672

MARYOGA BO/SO/MI BODY SOUL MIND 546574

MEBLOPOL 546880

MEBLOSTUDIO 546617

MEDI QUEENS ACADEMY 546965

Mental Health Group 546991

MI CHIAMO by aleksandra 546864

Międzynarodowy Festiwal Wratislavia  
Cantans im. Andrzeja Markowskiego 546980

mk 547112

Moda Męska Nowak 545286

modbit 547151

MODEO 547004

MORE4CARE Anti Hair  Loss 545543

MORE4CARE Cryo Therapy 545547

MORE4CARE PERFECT TOUCH 545545

NATURE ELEMENTS RESIDENCE 542251

NAYA 547230

NebBee 546090

no dramath 546667

NUGETKI 545309

OCCHI di GUFO 545868

OLEOFARM Oleje Świata 546103

OLEOFARM Soki Świata 546104

OLEOFARM Syropy Świata 546105

ORLICKI 546613

ortopedio by Synoptis 527174

ortopedio by Synoptis 527178

ortopedio by Synoptis 527180

OWOLOVO CAFE 546731

Pan optyk 546097

PAWONIK 547537

PIESKIE MYCIE 546504

Piłkarskie ORŁY 546091

Piłkarskie ORŁY 546092

plomb-r 543934

Policealne Studium Kosmetyczne Anieli Goc 547170

POLSKA WÓDKA POLLEY ZIEMNIAK ORIGINAL  
POLISH potato vodka TRUNEK KRAFTOWY  
składniki ingredients spirytus z ziemniaków,  
woda źródlana potato spirit, spring water  
100% POLSKICH SUROWCÓW Wódka Polley  
wytworzona ze spirytusu ziemniaczanego  
pochodzącego z gorzelni rolniczej z dodatkiem  
źródlanej demineralizowanej wody.  
Wyprodukowana według tradycyjnej receptury  
w warunkach rzemieślniczych ze starannie  
dobranych najwyższej jakości ziemniaków  
z polskich pól. Poddawana wielokrotnej filtracji  
przy użyciu węgla drzewnego następnie  
leżakowana w kadziach. Zamknięta w 

eleganckiej butelce oferuje najdoskonalszej  
jakości trunek. Polley Vodka is made of potato  
spirit from an agricultural distillery with the  
addition of spring demineralized water.  
Produced according to the traditional recipe 
in an artisanal condition with carefully  
selected top-quality potatoes from Polish  
fields. It has undergone multiple filtration  
and aging before bottling. Closed in an elegant  
bottle, it offers the best quality liquor. 531513

Polskie ePłatności 540758

Probiomama 546221

Ptasi Bufet ZDROWA KARMA DLA PTAKÓW 546326

Ptasi Bufet 546325

PUSZEK 546607

QUEEN BEE 546623

RADOŚĆ ZACZYNA SIĘ TUTAJ 542703

Ralik 547144

RICHMAN 547392

RÓŻA 546454

S SAGA 546433

S TAXI 546576

SALON SR REKLAMY 547192

SALWA 546958

SCANDIVIN 546903

Sensito home 547000

Sidab 546943

SIEKIERA 547317

SIGNUM TEMPORIS 547124

SIMPLY HOME 546988

SIX PACK ENGLISH 546039

SK 546239

Skalnik 546936

SKOCZEK SPADOCHRONOWY SŁUŻB  
OCHRONY 533929

SOKOŁÓW KABANOSY AMERYKAŃSKIE  
185 G MIĘSA NA 100 G PRODUKTU wysoka  
zawartość białka BEZ DODATKU FOSFORANÓW 545790

SOKOŁÓW KABANOSY ANGIELSKIE  
185 G MIĘSA NA 100 G PRODUKTU wysoka  
zawartość białka BEZ DODATKU FOSFORANÓW 545791

solifarina 510620

SPIRITUS MOVENS 547121

SR SALES ROBOTS 546565

sunforce.1 546088

TAJNIKI AMERYKI 547187

TAKIPIES 545637

TEL-STER 547104

TELWIN SCADA 547117

TERNA 547060

teslar 546334

The Doctor + Health & Care 544325

TLEN GALERIA SZTUKI WILANÓW 547072

TO TU! ALPAKI 546670
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todo 547156

tołpa. dermo body enzyme. 547153

tołpa. dermo face enzyme. 547149

tołpa. dermo face lumi filter. 547148

tołpa. dermo hair enzyme. 547154

TONO 547028

totalmoney.pl 547049

TRAVELPLANET.PL -RADOŚĆ ZACZYNA SIĘ  
TUTAJ 542701

Unikatowy Kod Uczenia (się) 545962

UniPack 546356

UNI-PACK 546357

UniPack 546360

VERANDI 547172

Vision Med by Vision Express 543793

W SZAM RAZ 533849

WINNICA POGÓRZE EST. 2022 546069

WŁADCY SIECI 546160

Wratislavia Cantans 546979

XD 546787

XTG GREEN ENERGY 546189

Z.P.H.U. BIADAŁA sp. z o.o. NAZWY KOTŁA:  
PAL PELL ROK PRODUKCJI NR FABRYCZNY  
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA kW KLASA  
KOTŁA CIŚNIENIE ROBOCZE bar MAX. TEMP.  
WODY oC POJEMNOŚĆ WODNA L ZASILANIE  
ELEKTRYCZNE 50Hz W EKOPROJEKT PALIWO  
Pellet typu C Kocioł zamontowany  
z zabezpieczeniem w układzie otwartym  
wg PN-91/B-02413 CE 546121

Z.P.H.U. BIADAŁA sp. z o.o. NAZWY KOTŁA:  
PELL PELL ROK PRODUKCJI NR FABRYCZNY  
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA kW KLASA  
KOTŁA CIŚNIENIE ROBOCZE bar MAX. TEMP.  
WODY oC POJEMNOŚĆ WODNA L ZASILANIE  
ELEKTRYCZNE 50 Hz W EKOPROJEKT PALIWO  
Pellet typu C Kocioł zamontowany  
z zabezpieczeniem w układzie otwartym  
wg PN-91/B-02413 CE 546124

Zelinared 547143

Zielone Fermy 546878

Zinastero 546408

ŻUBRÓWKA CZARNA 546643



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.

1472028 (2022 07 27)
CFE: 02.09.01, 28.05.00 3, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 17, 

21, 22
1476187 FEMISTINA (2022 08 31) 3, 5
1498911 (2022 07 01)

CFE: 25.03.01, 26.11.08, 28.05.00, 29.01.14 30
1539393 NORBA (2022 08 27) 18, 25
1563934 SKYNAME (2022 08 15) 18, 28
1597938 MAGTEIN (2022 07 15) 1, 5
1597951 Magtein (2022 07 15)

CFE: 26.01.05, 27.05.07 5
1612778 AMS (2022 08 31)

CFE: 26.11.07, 27.05.01 35
1629595 INNBEAUTY PROJECT IBP (2022 08 29)

CFE: 26.01.03, 27.05.10 3
1682187 hannah (2022 05 13, 2021 12 16)

CFE: 27.05.01, 29.01.01 18, 22, 24, 25
1682188 h (2022 05 13, 2021 12 16)

CFE: 27.05.01, 29.01.01 18, 22, 24, 25
1682213 (2022 06 30)

CFE: 28.03.00 35
1682214 C&D (2022 06 30)

CFE: 24.17.01, 27.05.17, 29.01.12 35
1682222 Thenicess (2022 06 29)

CFE: 28.03.00 3
1682287 PRZESTRZEŃ OD ZARAZ (2022 07 06, 2022 02 23)

CFE: 26.04.07, 26.15.25, 27.05.09, 
29.01.12

6, 19, 20

1682411 FORTIS (2021 09 23, 2021 03 25)
CFE: 03.04.11, 25.07.15, 26.01.03, 
26.13.25, 27.05.01

1, 19

1682486 KERAMA  
(2022 03 02, 2021 09 14)

11, 17, 19, 20, 21, 27

1682489 CALIVITA (2022 04 01) 3, 5, 16, 35
1682505 LUMINOUS H2 (2022 04 06, 2022 02 18)

CFE: 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12 7, 9
1682582 CROWN BEEF PREMIUM QUALITY  

(2022 06 22)
CFE: 01.01.03, 03.04.04, 24.01.05, 24.09.03, 
24.13.09, 27.05.01, 29.01.13

29

1682590 VO (2022 06 13)
CFE: 27.05.15 32

1682712 A alpina (2022 06 24, 2021 12 28)
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.01 25, 28, 35

1682716 A alpina (2022 06 24, 2021 12 28)
CFE: 26.01.03, 26.03.01, 27.05.17, 
29.01.12

25, 28, 35

1682805 (2022 03 29, 2021 12 30)
CFE: 05.03.05, 25.01.19, 26.04.15, 
28.05.00, 29.01.14

30

1682854 Ender (2022 04 18)
CFE: 26.13.25, 27.05.01 7

1682862 BOXY AutoLoader (2021 12 29)
CFE: 27.05.10 7

1682865 IAA AUCTIONNOW 
(2022 03 11)

35

1682868 Healfiber (2022 03 10)
CFE: 26.05.01, 27.05.01, 28.03.00 22, 23, 25

1682964 (2022 05 27)
CFE: 28.03.00 45

1682965 OWL (2022 05 27)
CFE: 01.01.01, 03.07.05, 26.11.01, 27.01.12 45

1683024 HOUSE OF GOOD SPIRITS 
(2022 08 12, 2022 02 14)

33

1683044 Caffè Caimano (2022 06 18) 21, 30, 35
1683076 predianorm (2022 07 31, 2022 07 05) 5
1683120 FF FARFISA INTERCOMS SINCE 1967  

(2022 01 27)
CFE: 24.07.01, 26.11.08, 27.05.10, 29.01.14 9

1683156 (2022 08 01, 2022 03 22)
CFE: 24.01.05, 26.11.07 9, 42

1683165 BR BUSINESS ROYALS (2022 08 11)
CFE: 03.01.02, 24.01.15, 24.09.02, 
26.04.08, 27.05.24

34

1683168 cyberscan (2022 06 22, 2022 01 19) 9, 35, 42
1683182 KAAK  

(2021 11 23, 2021 05 27)
6, 7, 8, 9, 11, 19, 

21, 35, 37, 39, 
40, 42

1683194 EVOLUTION (2021 12 31) 7, 9, 10, 11, 14, 21,
1683249 BEAUTYLAB  

(2022 02 11, 2022 01 25)
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 16, 18, 20, 21, 
24, 25, 28, 35, 36, 
38, 41, 42, 44, 45

1683407 Xclipse (2022 05 26, 2021 11 26) 9
1683424 Durstlöscher Multivitamin 12-Frucht  

(2022 08 05)
CFE: 01.15.21, 05.03.14, 05.07.22, 
11.03.06, 25.01.15, 26.04.05, 
27.05.03, 27.07.24, 29.01.15

29, 30, 32

1683425 Durstlöscher Eistee Zitronen-Geschmack 
(2022 08 05)
CFE: 01.15.19, 05.07.12, 11.03.06, 
25.01.15, 26.04.05, 27.05.03, 
29.01.13

29, 30, 32
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1683426 Durstlöscher Wassermelonen-Geschmack 
(2022 08 05)
CFE: 01.15.21, 05.07.20, 11.03.06, 
25.01.15, 26.04.05, 27.05.03, 29.01.15

29, 30, 
32

1683427 Durstlöscher Eistee Pfirsich-Geschmack  
(2022 08 05)
CFE: 01.15.19, 05.03.15, 05.07.14, 
11.03.06, 25.01.25, 26.04.05, 
27.05.03, 29.01.15

29, 30, 32

1683438 DISAL (2022 08 12) 5
1683441 DAEKKO (2022 07 17)

CFE: 27.05.01 7
1683491 COL SILVIO COLOMBO (2022 07 06, 2022 06 30)

CFE: 27.05.10, 29.01.04 7
1683554 (2022 03 18)

CFE: 26.13.25 28
1683701 Spišská Pálenica SLIVOVICA RESERVA  

(2022 05 23)
CFE: 24.03.07, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14 33

1683823 VoVaFarm (2022 05 31, 2022 05 25) 31
1683832 TRAIN AWESOME  

(2022 08 01, 2022 02 05)
9, 42

1683850 COACHTOPIA  
(2022 01 28, 2022 01 28)

3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 
21, 24, 25, 28, 35, 43

1683869 COMV!  
(2022 02 08, 2021 08 10)
CFE: 15.09.25, 24.17.04, 27.03.15, 
27.05.01, 29.01.12

7, 8, 9, 10, 
11, 21, 26

1683889 Saint Barth  
(2022 03 30, 2021 10 04)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 18

1683891 (2022 04 20, 2022 02 16)
CFE: 26.01.06, 26.05.01, 29.01.12 9, 35, 38, 42

1683922 SelPDEiS (2022 04 26, 2021 11 01) 35, 42
1683978 Fimple (2022 07 18)

CFE: 26.03.23, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12 42
1683981 Perfect Balance (2022 07 25)

CFE: 27.05.01 43
1684013 KOBI (2022 08 10)

CFE: 01.01.02, 06.01.01, 26.01.01, 
26.11.08, 28.19.00, 29.01.13

32

1684060 XEP (2022 07 07) 1, 3, 5
1684063 Share for you (2022 07 20) 36
1684078 ZOLA (2022 05 24)

CFE: 26.01.01, 27.05.01 3, 21
1684109 GAMMA (2022 07 15, 2022 07 04)

CFE: 27.05.01 10



21

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

1  1597938, 1682411, 1683249, 1684060 

3  1472028, 1476187, 1629595, 1682222, 1682489, 1683249, 1683850,
 1684060, 1684078 

4  1472028, 1683249, 1683850 

5  1472028, 1476187, 1597938, 1597951, 1682489, 1683076, 1683249,
 1683438, 1684060 

6  1472028, 1682287, 1683182 

7  1682505, 1682854, 1682862, 1683182, 1683194, 1683249, 1683441,
 1683491, 1683869 

8  1472028, 1683182, 1683249, 1683850, 1683869 

9  1682505, 1683120, 1683156, 1683168, 1683182, 1683194, 1683249,
 1683407, 1683832, 1683850, 1683869, 1683891 

10  1683194, 1683249, 1683869, 1684109 

11  1472028, 1682486, 1683182, 1683194, 1683249, 1683869 

14  1683194, 1683850 

16  1472028, 1682489, 1683249, 1683850 

17  1472028, 1682486 

18  1539393, 1563934, 1682187, 1682188, 1683249, 1683850, 1683889 

19  1682287, 1682411, 1682486, 1683182 

20  1682287, 1682486, 1683249, 1683850 

21  1472028, 1682486, 1683044, 1683182, 1683194, 1683249, 1683850,
 1683869, 1684078 

22  1472028, 1682187, 1682188, 1682868 

23  1682868 

24  1682187, 1682188, 1683249, 1683850 

25  1539393, 1682187, 1682188, 1682712, 1682716, 1682868, 1683249,
 1683850 

26  1683869 

27  1682486 

28  1563934, 1682712, 1682716, 1683249, 1683554, 1683850 

29  1682582, 1683424, 1683425, 1683426, 1683427 

30  1498911, 1682805, 1683044, 1683424, 1683425, 1683426, 1683427 

31  1683823 

32  1682590, 1683424, 1683425, 1683426, 1683427, 1684013 

33  1683024, 1683701 

34  1683165 

35  1612778, 1682213, 1682214, 1682489, 1682712, 1682716, 1682865,
 1683044, 1683168, 1683182, 1683249, 1683850, 1683891, 1683922 

36  1683249, 1684063 

37  1683182 

38  1683249, 1683891 
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39  1683182 

40  1683182 

41  1683249 

42  1683156, 1683168, 1683182, 1683249, 1683832, 1683891, 1683922,
 1683978 

43  1683850, 1683981 

44  1683249 

45  1682964, 1682965, 1683249



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.

540453 GENOSCOPE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2022 06 18 3, 5, 8, 30, 41, 44

540834 Barton Perreira, LLC
2022 07 18 9

542464 ITALIAN PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 09 19 16
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